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MUNKÁCS.

MUNKÁCS VÁROSÁNAK
ES

VARANAK

TOPOGRAPHIAI, GEOGRAPHIAI,

HISTÓRIAI És STATISTIKAI

LEÍRÁSA

BALAJTHY JÓ'SEF

ÁLTAL.

DEBRECZENBEN,

NYOMTATTATOTT TÓTH LAJOS ÁLTAL.

1 8 3 6.



Admittitur ad Typum.

Debrecini die 22. Maii. 1835.

Josephus Komjáthy,

R. L. Rev.



MÉLTÓSÁGOS GRÓF

SZÉKI TELEKI JÓSEF

ÚRNAK,

CSÁSZÁRI KIRÁLYI KAMARÁSNAK, A NAGY MÉLTÓSÁGÚ

KIR. UDVARI MAGYAR CANCELLARIA TANÁCSOSÁ

NAK ÉS REFERENDÁRIUSÁNAK,

TEK. NEMES SZABÓLCS VÁRMEGYE

FO-ISPANYJANAK,

A MAGYAR TUDós TÁRSASÁG
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TISZÁN INNEN LÉvő Fő TiszTELETŰ sUPERINTEN

DENTIA "S A* S. PATAKI ANYA OSKOLA

SOK ÉRDEMŰ FÖ CURÁTORÁNAK

Ő NAGYSÁGÁNAK.
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Méltóságos Gróf!

Nagyságos Uram!

Midőn én hivatalomtól üres óráimat Munkács

leírására fordítottam, nem vala egyéb czélom,

hanem hogy azt a Tudományos Gyűjtemény szá

mára beküldvén , az által ezt a nevezetes ma

gyar várost és annak várát a magyar olvasó

közönséggel néminéműképpen közelebbről meges

mertessem , ingyen sem gondolván még akkor

azt, hogy ez olly sok évekre nevekedjen, mint

nevekedett. – Azomban , mennél tovább halad

tam, annál szélesebben kiterjedett mező nyílt

meg előttem. A Gróf Schönborn Fülep Ferentz

Ő Evcellentiája azon kegyes engedelme, melly

nélfogva munkácsi gazdag Levél-tárja előttem

megnyittatott; a T. N. Vármegye, a Város”

és a Ref. Gyülekezet Levél-tárjai és a honi 's

külfőldi édes Hazánk történeteit Írók munkái,

/
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olly gazdag kútfőt nyitottak meg e tárgyban előt

tem, hogy abból az erre tartozó ok-leveleket bő

ven meríthettem, 's újabb újabb innen ki nem

maradható tárgyakra találvánn, arra határo

zúm magamat, hogy azokból egy egészet készít

sek 's úgy közöljem azt a két Magyar Hazával.

Az itt előfordúlt nevezetes történétek, –

mellyeknek Honunk mind vallásbeli mind polgári

történeteire nagy béfolyások lett, figyelmet ér

demelnek. Az a nevezetes Concordata , ' melly

a Római szertartású T. T. Papság jógjainak

az országba legerősebb alapja , itt készűlt au

gustusban 1233-ban II-ik vagy Jérusálemi And

rás Király által, a' ki a' R. Sz. Pápa ösztö

nözésére, az Orosz Fejedelmeket, a keresz

tyén Vallás bévételére akarván kénszeríteni, ke- .

resztes hadával itt szállott táborba , 's az em

lített Concordatába itt alapította meg a Titt.

Papság jógjait. – Többnyire itt vetettek lob

bat azon szerencsétlen polgári háborúk” emész

tő lángjai, mellyek édes Honunkat oly sokszor
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mély gyászba borították. – A Bécsi, Nikols

burgi 's Lintzi békekötések (pacificatiok) Mun

kács fejedelmi birtokosi 's urai által eszközöl

tettek. – Az Eperjesi Vér-fördő, egy a mun

kácsi Várból Gróf Caraffához kerűlt aszszony

hamis vádjából vette eredetét. – Munkácson

Kezdődött Bátori 'Sófia által az a veszedelmes

vallásbeli háború is, melynek lángja felső Ma

gyar Országot elborította, 's a' Reformatio ide

jétől fogva itt eddig akadály nélkűl gyakorol

tatott vallásbeli szabadságot megháborította. –

A Római Sz. birodalombeli grófságot nyert Gróf

ÁSzéki Teleki Mihálynak, a felséges Austriai

Ház eránt való megkülömböztetett hűségének ki

mutatására, a munkácsi történetek adtak alkal

matosságot. – A munkácsi Várnak Fels. II-ik

Jó'sef Császár által országos fenyítő-házzá lett

változtatása; az 1360-ban Herczeg Koriatovits ál

tal alapított 's a' Sz. Miklós Püspök 's Confes

sor tiszteletére épűlt Csernekhegyi Klastrom; az

itt lévő gyárak készítményei, Munkácsnak egyéb

nevezetességei; annak az északi kereskedésre
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nézve igen alkalmatos fekvése s a' t. mind ezek

a Honi történetek olvasásokba gyönyörködök fi

gyelmöket felébreszthető tárgyak,

Több évi fáradozásaim után, ezen munká

mat bévégezvén, a Nagyságod mind a két ma

gyar Hazában a Tudományok” Mecaenasi ne

mes lelkű pártfogásáról esmeretes dicső Eleiről

örökség szerént szállott buzgósága , 's a' Tudo

mányoknak 's honi kiművelődésnek Hazánkban

való előmozdítására nézve tett mindenek előtt

tudva lévő nagy áldozat tételei arra bátorítottak

engemet, hogy ezen Munkács geographiai, to

nographiai, históriai és statistical Monographiá

ját Nagyságodnak ajánljam, 's a' Nagyságod

nagy neve alatt bocsássam világ eleibe,

Méltóztassék azért Nagyságod ezen csekély

munkámat s ennek ajánlását kegyesen elfogad

ni, 's ezt úgy nézni, mint a' mellyel Nagysá

god eránt való mély tiszteletemet kívánom nyil

vánvalóvá tenni.
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A Felséges Isten éltesse szerencsésen Nagy

ságodat dicsó Nemzetünk s szent Vallásunk ja

vára; a méltóságos Teleki Grófi Ház díszére,

és a Honi Literatura előmenetelesítésére nestori

időkig / Melly szíves kívánásom mellett Nagy

ságodnak kegyébe ajánlott 's mély s alázatos

tisztelettel vagyok Munkácson. September 24-ik

napján 1830.

\

Nagyságodnak

alázatos szolgája

Balajthy Jó'sef mk.

- Pr.
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Munkács Városa , a hozzá dél-nyúgotra közel két ezer lépés

nyire eső Várral, fekszik Beregh Vármegyében, az északi szé

lességnek 45° , 25", 12", a napkeleti hoszszúságnak pedig

49° , 22", 10” alatt egy kies térségen. Napkeletről, északról

és napnyúgotról, fél hóld formára kellemetes kinézésű szőllők

kel béplántált hegyek veszik körűl ; délről pedig síkon fekvő

setétellő erdőkbe enyészik el a láthatár. A Laturka helységén

felyűl fekvő Magora hegyéből eredt Latorcza vize, mellyet tsak

hamar a sebes Zsdenyova, a rohanó Vicsa, Pennya és Viz

nicze vizei nevelnek, sebes robajjal mossa nyúgoti óldalát,

melly gyakori kiöntésével a két óldalán fekvő szántó főldeken

a zsíros iszapot lerakván , azokat felette termékenyekké tészi.

A Város felső vagy északi részén még 1782-ben épűlt I10 ölnyi

hoszszúságú 's 4 ölnyi szélességű fa-híd megavúlván, IeIyebb a'

Város közepe erányába készűlt 1815-ben egy erős pompás és

mesterséges alkotású fahíd, mellynek hoszsza 84 öl, szélessé

ge pedig 5 1/2 öl 's 8 bóltozat alatt bocsátja el a köveken se

bes hömpölygéssel 's lassú mormogással folyó Latorcza vizét. –

Elragadó 's romántos kinézés esik erről a hídról, északra a'

Basilita Atyák jó ízléssel készült Klastromjok és a Lengyel

Országgal határos fellegeket érő havasok felé, és délre a sza

bad téren felemelkedett hegy tetején fejérlő Vár felé. A nyá

ri tikkasztó nappali meleg elmúlásával, a csendes est enyhé

be, itt találják fel a város míveltebb ízlésű lakosi megfrissűlé

süket, gyenge etéziák lengedezvén itt megszűnés nélkűl; és

ez a' híd, az úgy nevezett itt lakó Noblesznek a Prátere. -

Viselt dolgaikról híres Eleink, a dicső Ma

gyar Nemzet, Mongol Történet Író, Abulga

zi Bajadur Chán bizonyítása szerént, Ásiának

Igur nevű tartományából, nem tudni mi okon,
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840-ben Kr. sz. u. felkerekedvén, Ogek, vagy

a Béla Király nevetlen Jegyzője szerént, az

Álmos vezér Attya Ugek Chán vezérlése alatt az

Irtis folyóvizéhez jöttek, 's egy darabig ott mú

Jatván a Jaik és Volga folyók mellett teleped

tek meg. Innen ismét kevés ideig itt tartott

múlatások után a Tanais vizéhez kőltöztek; de

itt sem találtak magoknak állandó lakhelyet,

hanem a most említett vízen általjövén, Euró

pában ütöttek sátort. Itt múlattokba a Paciná

citák őket megtámadván, két részre oszlottak;

az egyik rész napkeletre Persia felé: a má

sik rész pedig napnyúgot felé vette útját, a'

mint ezt Bizantziumi Író Constantinus Porphi

rogenneta emlékezetben hagyta és ez a napke

1et felé igyekezőktől elszakadt 7 Vezérek alatt

napnyúgotra vándorló 7 Nemzettség, az ő bi

zonyítása szerént, a Don vagy Tanais és Dniper

vizei között fekvő Lebedias tartománnyában te

lepedett meg. Ezen tartományban három esz

tendeig laktak a Chasaresek szomszédságok

ban; holott tovább nem maradhatván, a kelet

ről nyúgotra nyomakodó Pacináciták miatt által

jöttek a Dniperen, és annak nyúgoti részén a'

Dniester és Prut mellyékén Kioviában, Ukrai

niában, Bessarábiában és Moldvában, a Béla Ki

rály nevetlen Jegyzője által Atelkuzunak vagy

Atelköznek neveztetett főldön telepedtek meg

884-ben, és itt szinte tíz évekig laktak. Innen

hívta őket segítségül VI-ik Leo Sapiens n. k.
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Császár, a Bolgarok Fejedelme Simeon ellen, a

kit, a Dunán általmenvén, megvertek ugyan, és

főldét elpusztítván gazdag prédával tértek visz

sza Atelközbe: de 892ben Arnulphus a n. ny. Csá

szár őket a Marahanusok ellen segítségül hí

ván, midőn csak az öregeket, aszszonyokat

és gyermekeket hagyták vólna oda haza, a meg

verettetését el nem felejthető Bolgarok Fejedel

me Simeon, a Pacinácitákkal az otthon ma

radtakra ütött, és azokat részszerént levágta,

részszerént elkergette és főldjöket elfoglalta

Ezt a Marahánokat meggyőző 's megalázó Ma

gyarok meghallván, Constántinus Porphirogen

neta szerént, igyekezték ugyan lakhelyöket visz

sza szerezni, de a' Pacinácitáktól megverettet

vén , Kiovián és Galitzián keresztűl, az ezen

tartományok Fejedelmeiktől adott kalaúzok 's

útmutatók vezérlésök után, a Karpaton keresz

tűl, minden kétségen kívül, Bereg Vármegyében

eső Vereczkei nyíltúton (Passus) Magyar Ország

ba bejöttek 895-ben Álmos Vezérök alatt, és

legelőször is Munkács mellett állapodtak meg,

mellyet, mint Béla Király nevetlen Jegyzője

a 12-ik részben írja, azért neveztek Munkás

nak vagy Munkácsnak, mivel ide nagy mun

kával 's fáradsággal jutottak el. – Itt 40 na

pokig nyugtatta Álmos az elfáradt Magyarokat,

a kik ezen idő alatt vetették meg a Munkácsi

Vár” néminémű alapját, mellyet idővel Mun

kácsi Herczeg Kiriatovits vagy KoriatovitsTó
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dor nagyobbra épített, a Rákóczi nemzetség

pedig tökéletességre és arra az állapotra vitt,

a' mellyben most is fenn áll. – Innen Almos

Ungvár felé menvén és azt tsak hamar megvé

vén, négy napig tartott vendégség után, a Fe

jedelemséget letette, azt a maga fijának Ar

pádnak általadta, és a Magyarokat az ő hűsé

gére feleskette. – Arpád Szerents mellett

megállapodván 's Vezérei által Zalánt, Gládot,

Gélut vagy Gyalut, Ménmorúthot, Swatoplu

got vagy Zwendibáldot, 's másokat meghódol

tatván és azoknak tartományaikat elfoglaltat

ván, az elfoglalt főldet Hősei közt elosztot

ta; de hogy az osztálykor Munkács név sze

rént kinek jutott: bizonytalan,

1) Munkácsnak Urai.

Dicső Eleinknek Ásiából lett kijövetelök

után, az ezt követett 's lefolyt setét homály

fedte századokból, Munkácsra nézve legkis

sebb kétséget eloszlató történeti bizonyságunk

sem lévén, kik birták ezen idő lefolyta alatt

Munkácsot, annak még akkor csekély kiter

jedésű Várával és az ahoz tartozó uradalom

mal együtt egész 1064-ig: tudni nem lehet.

Mindazáltal úgy látszik, hogy a Monarchiai

Igazgatásnak az Országba lett béhozatása és

megalapítása után, Munkács csak hamar a Ma

gyar Királyok tulajdonok lett; mert külöm
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ben Salamon Király 1064-ben nem engedhette

vólna azt László Herczegnek mint nem tulaj

donát. Ugyan is 1063-ban az I-ső Béla leg

idősbb fija Geiza Herczeg, a Királyságot Sa

lamonnak őnként általengedvén: azt kívánta

Salamontól, hogy néki és testvérjeinek Lász

Hónak és Lampertnek adjon annyi jószágot, a

mennyiből rangjokhoz képpest élhessenek, a'

mit Salamon, megkoronáztatása alkalmával meg

is ígért. De midőn ezen ígéretét egy Vid ne

vű Tanátsosának fondor javaslatára hallgatván,

nem tellyesítette, Geiza, a Lengyelek Feje- -

delmének Boleszlónak segítségével, Salamont

ígérete tellyesítésére kéntette, 's a Győri Püs

pök Desiderius közbenjárására Győrbe kötött

békesség erejénél fogva az egész Nyírség,

melly akkor Szabólcs, Szathmár, Bihar és Kö

zép Szólnok Vármegyéket foglalta magába, a'

Geizáé és testvéreié lett, és különösen az Ugo

csai és Beregi Megyék Lászlónak adódtak, és

így Munkács is, *) mellyet idővel László Lam

pert Öcscsének engedett által, kinek nevéről

neveztetett a mostani Beregszász városa Lam

pertházának. -

Az ezután következett években sem emlé

keznek Történet Íróink csak egy szóval is Mun

kácsról, szinte 246 esztendők lefolytok alatt

egész 1310-ig. Ezen említett évben, a sokak

*) Engel, Gesichte T. I. pag. 169.
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tól törvényes Királynak elesmerni nem akart

Robert Károly, minekutánna az Erdélyi Vaj

dától viszszanyert koronával Szék. Fejérváron

újra megkoronáztatott, Trencsényi Máté az

utánn is vakmerően ellene szegezte magát, tit

kos egyetértésben lévén Ottóval, a Bajor Her

czeggel, és a Pápa Követe Cardinalis Gentilis

interdictumára sem adta ki a királyi és papi

erőszakosan magához ragadott jószágokat. O

modaeus, a Nádor, követvén a Trencsényi Má

té példáját, ámbár Robert Károlyt elesmerte

Királynak, mindazáltal Gölniczet, Lublót és

Munkácsot hatalma alá hajtotta; Abauj és Zem

plén Vármegyéket elfoglalta, és azokból a ki

rályi Várnagyokat és Bánya Tiszteket elker

gette. De nem sokáig örülhetett Omodaeus Mun

kácsnak 's a többi erőszakkal elfoglalt birto

koknak; mert midőn Kassát is erővel a magáévá

akarta vólna tenni, a Kassaiak ellene fegyvert

fogtak 's vele megütköztek, melly ütközetben ma

ga Omodaeus is elesvén, az ő özvegye és fijai,

János, Miklós, Dávid és László minden attyok

által erőszakkal elfoglalt királyi jószágokat, és

így Munkácsot is, kénteleníttettek viszszaadni.

Mellyből kijő, hogy Munkács, valamint annak

előtte, úgy ekkor is a királyi jószágok közzé

tartozott: és hogy ennek a magyar koronás Feje

delmek vóltak mindenkor urai 's birtokosi.

Ekképpen Munkács az I-ső Károly Király

birtokába viszszaesvén, az ő 1342-ben történt

/

-

(~
(s>
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elhúnyta után az ő fija, I-ső vagy Nagy La

jos Király, Munkácsot a még 1284-ben Kún

Lászlótól béfogadott, 's Bereg, Ugocsa és Má

ramaros Vármegyékbe letelepített Oláhok ek

kori Fejedelmének, Bogdánnak, és annak fijának

Dragosnak adta, hihetően a Lithvánusok ellen

folytatott háborúban kimutatott hűségöknek 's vi

tézségöknek megjutalmaztatásáúl. Azomban ezek

az Oláh Fejedelmek: t. i. Bogdán és Dragos,

nem tudni mi okon, 1359-ben, Bereg, Ugocsa és

Máramaros Vármegyékből, Oláhjaikkal együtt

mindenestől felkerekedvén, Moldvába kőltöz

tek által, és Munkácsot 300 falukkal üressen

hagyták. Utánnok indúlt ugyan Lajos Király

egy nagy sereggel, és Podólia felől az ő kéré

sére Kázmír Lengyel Király is eleikbe akara

kerülni, de őket bé nem érhetvén, a' viszsza

jövetelre nem kénszeríthették. Lajos Király te

hát a pusztán hagyott főldet Munkáccsal 's

a 300 üressen maradt falukkal, a még 1351-ben

Lithvániából kezesűl Magyar Országra hozott

's Zemplén Vármegyébe a Sátor hegyén épült

Várral megajándékoztatott Koriatovits Tódor

nak adta, *) s őtet innen Munkácsi Herczegi

czimmel Munkácsra általtette, a ki azután Po

dóliából, a Lajos Király engedelmével 40,000

Oroszokat híván ki, azokat az üressen maradt

*) Ez építette S. A. Ujhelyt is. Szirmay not. Topog. Comit.

Zemplén. p. 251.

2 +
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300 falukba letelepítette, a kiknek ivadékjaik

még most is lakják az akkor nékiek adatott fől

det. Koriatovits sok kincsel bíró Herczeg lé

vén, Munkács városát kőfallal körül kerítet

te, *) annak várát megnagyobbította 's meg

erősítette, azt a terméskövekbe nagy erővel 's

fáradsággal béásott árkokkal körűlvétette, 's ab

ba egy szinte 50 öles mélységű kútat ásatott,

melly még ma is megvan, Ö építette Munkács

hoz közel a Czernek hegyén 1360-ban a Basi

lius Rendén lévő Orosz Szerzetesek számok

ra a Miklós Püspök és Confessor tiszteletére

azt a Klastromot, melly a' Havas-alfőldi Vaj

da, Multyanszky Koszta , 's annakutánna a'

Rátz Demeter által megújíttatott állapotjába most

is fennáll. *) Turóczi említi, ***) hogy Do

minica, a Koriatovits Nője, a Czernek he

gyével általellenbe fekvő hegyen a Basilissa

Orosz Apáczák számukra egy Klastromot épít

tetett, mellynek némely omladékai ma is lát

hatók; de hogy ez meddig állott fel, mikor 's

kikáltal rontatott spusztíttatott el sem Turóczi,

sem Történet Iróink közzűl más nem említvén»

bizonyosan meghatározni nem lehet; hihetően az

1660-ki Lengyel béütéskor pusztíttatott el. –

Munkácsi Herczeg Koriatovits Tódor, 1365-ben

*) Szentiványi. Fol. 139. -

**) Brevis notit. Fund. Theod. Koriatovits, Auctore R. P.

Joannico Basilovits.

***) Hist. Hung. pag. 154.,
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Podóliában elfogattatván 's megölettetvén, mivel

maga után örököst nem hagyott, Munkács a'

várral 's az ahoz tartozó helységekkel együtt

ismét a Királyra I-ső Lajosra szállott viszsza.

Kázmír Lengyel Királynak 1370-ben tör

tént halála után, 1-ső Lajos Nov. 15-ik nap

ján magát Krakkóba Lengyel Királynak meg

koronáztatván, Lengyel Országot az édes an

nyának Ersébet Királynénak igazgatására bíz

ta, és ugyan akkor Munkácsot is minden hoz

zátartozókkal nékie adta: *) és azt bírta

is Budán történt haláláig. Lajos Királynak

elhúnyta után, az ő nője, Er'sébet királyné bir

tokába esett Munkács, és azt bírta is mind ad

dig, míg 1387-ben Horváth János, a Tóth Or

szági Bán, őtet Mária királynéval, Diakóvár

és Gara nevű helységek között megtámadván,

's Gara Miklóst, Forgács Balást, s az ő több

kísérőit nagy részént megöletvén, először Krup

pa várába, azután Újvárba (Novigrád) fogság

ra nem vitette, s ott az említett évben Má

ria királyné szemeláttára meg nem ölette. *)

Er'sébet királyné ily kegyetlen kivé

geztetése után, Mária királynénak a Velen

*) Vid. Privilegium Sztanfalvensium et Krajnensium, per

Johannem II-um electum Regem Hungariae, cum insertione prio

rum privilegiorum expeditum. *

**) Pethő Gergely, magyar krónikájának 57-ik lapján azt ír

ja, hogy Horváth János, Er'sébet királynét, a Boszuta vagy

Varhas vizébe vetette.
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czei KövetBarbó Pantaleon közbenjárására Bu

dán köz megegyezéssel Királynak kikiáltatott,

's 1387-ben Mártzius 20-kán Szék. Fejérváron

megkoronáztatott férje, 'Sigmond lett a Mun

kács Ura. – Európában mind inkább elha

talmasodni kezdő Törökök, a Szerbus Zsar

nok, Lazarevics István, birtokait is fenyeget

vén, sőt azokba gyakran berontván 's tetemes

károkat tévén, hogy magát azok ellen meg

erősíthesse, 'Sigmond Királyhoz folyamodott;

's néhány Bojárokkal és a maga unokájával, Bran

kovics Györgyel, őtet Tatába felkeresvén, az

ő eránta való hűségre 's engedelmességre meg

esküve, valamint 'Sigmond is néki óltalmat ígé

re, 's Brankovics Györgyöt és férjfi ágon lévő

maradékit az egész Servia bírásába megerősí

tette; kivévén Belgrád, Machow, Galambócz,

Bramicsewo és más várakat, mint Magyar Or

szághoz tartozó, de attól részszerént erővel,

részszerént egyezésnél fogva elidegenített vég

erősségeket, mellyeket Lazarevics 'Sigmond

Királynak önként viszszaengedett, azokat

mindazáltal az ő engedelmével, haláláig kezei

között megtartván. A Lazarevics István 1427

ben Junius 19-kén történt halála után a zsar

nokságba őtet követett unokája, Brankovics

György, a ki Vukovicsnak és Vuknak nevez

tetett, Belgrádot a többi említett végvárakkal,

a kötött szövetség ereje szerént 'Sigmondnak

általadta; annyival inkább, mivel látta, hogy
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a Servia felé bellyebb bellyebb nyomúló II-ik

Amurath győzedelmes fegyvere előtt meg nem ma

radhat, és követei által 'Sigmondnak tudtára

adta, hogy a Tatai egyezés szerént, a La

zarevics halála után már Magyar Országhoz tar

tozó Galambócz és Bramicsewo várait, egy

Serviai Bojár árúlása miatt, a Törökök fel

égették. 'Sigmond Király tehát fegyveres erő

vel Serviába toppant, 's a' Törököket onnét ki

rettentvén, az említett várakat általvette; Tal

lóczi Mátét Belgrádi Commendánsá tette, és a'

várat megerősítette. Hogy tehát 'Sigmond Ki

rály, Brankovicsnak az által engedett várak

miatt vallott kárát kipótolja, 50,000 arany jö

vedelmet béhozó jószágokat és várakat ajándé

kozott, és Munkáccsal, Szólnokot, Tóthsá

got, Szalánkeményt, Kölpént, Becsét, Vilá

gosvárt, Tokajt, Regéczet, Szerdahelyt, Szath

márt, Böszörményt, Debreczent, Csötörtök

helyt, Túrt, Tisza-Varsányt nékie adta, és

ezeken kívül egy házat Budán, melly néki

szállás gyanánt szolgáljon. A mit előre saj

dított György, a bé is telyesedett. Mert Amu

rath 1439-ben Szendrőt, három hónapig tar

tott ostrom után megvévén, őtet Serviából ki

kergette. Ekkor György magyar országi jószá

gaiba vette magát, és itt tartózkodott mind ad

dig, míg Ulászló Király alatt, a világ bámúl

ta híres Hunyadi János, Amurathon tökélle

tes diadalmat vévén, véle Györgynek, a Sze
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*

geden kötött béke erejénél fogva, mind Szend

rőt, mind az egész Serviát viszsza nem adat

ta. E nagy jót György azzal viszszonozá,

hogy midőn Hunyadi János a Rigómezején meg

verettetvén, Belgrád felé való szaladása köz

ben egy Ráczra találkozott vólna, ez a helyett,

hogy kérésére, ígérete szerént őtet Belgrádba

vezette vólna, a György jobbágyi közt kihír

detett parancsolat szerént, őtet Szendrőbe ve

zette, holott is őtet György azonnal fogság

ra tevé, Hunyadi azomban a háládatlan György

kezei közzűl kiszabadúlván, azzal boszszúlta

meg szállásadását, hogy minden Magyar Or

szágon lévő jószágait és így Munkácsot is tő

le elfoglalta. Igaz ugyan, hogy mellesleg meg

említsem, hogy már az 1448-ban történt rigó

mezei ütközet előtt is, a magát rút hűségtelen

ségével 's Törökökhöz való szításával megbé

lyegezett György magyarországi jószágai köz

zül Ulászló Király, Munkácsot, a hozzá tar

tozó uradalommal, még 1440-ben a Dobozról

nevezett híres Dobozi, vagy inkább Dobo de

Ruszka Nemzetségnek ajándékozta, a mint ez

a fels. királyi magyar Kamara Levéltárjában

lévő 1440-ről szólló Ulászló Király adomány

Leveléből megtetszik. De úgy látszik, hogy

azt, az említett nemzetség nem soká bírta: mi

vel azt, ugyan azon 1440-ben Ulászló Király,

Pálóczi Lászlónak, a királyi Udvar fő Meste

rének adta, a' mint ez megtetszik Ulászlónak
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azon beiktató paranesolatjából, mellynek erejé

mél fogva Pálóczi László Munkácsnak birásá

ba 1440-ben béiktatúdott , mellyet foglalatjá

mak különösségénél fogva ; itt elöadni méltó

mak itélek: - -

Cum nos pro fidelibus servitiis fidelis nostri

magnífici Ladislai de Pälöcz, Magistri Curiae

nostrae, per eum piobis laudabiliter eaehibitis,

Castrum illustris Georgii Despoti Rasciae, Mun

kacs vocatum , in Comitatu de Beregh eæistens ,

quo et aliis universis Castri possessionibus et bo

mis in hoc Regno habitis, ipse Despotus eo , quod

praedatiomuum et vastationum Regni, per saevis

simos Turcas , in quorum medio, et duo filiâ

eius evistunt , factarum conscius et consentiens

fuisse suspicatur , pro eo etiam , quod tempore

ingressus nostri, in huius Regni regimen , idem

Despotus , nulla rationabili causa motus, de hoc

IRegno , ad aliorum terram se conferens , con

tumaciae et rebellionis potius, quam fidelitatis

et obedientiae nobis praebuit argumentum, prä

vari debere , nisi eius fidei eæperientiam plenio

rem habebimus ; creditur, simul cum cunctis pos

sessioniòus Villis, Tributis ac aliis utilitatibus

et pertinentiis quomodocunque vocitatis ad idem

spectantibus praefato Ladislao de Pálócz usque vi

tae suae temporaper eum tamen tempore huiusmodi

privationis Despotè, si eadem ea, nunc vel ulterius

quibuscunque etiam aliis causis facta fuerit occu

pandis, duarimus conferendum velimusque ipsum
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non obstante athuc ipsa non habita privatione

Despoti, in Dominium eiusdem ipsorum legitime

per nostrum et vestrum homines facere et nunc

introduci. Datum Budae Dominica provima post

Festum B. Jacobi Apostoli Ao. 1440.

E szerént 1440-ben Pálóczi László lett a'

Munkács Ura, mellyet ámbár az Adomány Le

vélbe kitett értelem szerént, egész haláláig *)

kellett vólna néki bírni; mindazáltal az csak

1451-ig vólt néminémű birtokában; minthogy

ettől György csak feltételesen fosztatott meg ;

hanem ekkor Hunyadi és György Zsarnok, egy

mással megbékélvén, ismét annyira öszve ba

rátkoztak, hogy György, még unokáját is Er

'sébetet, *) Ulriknak, a Cilléji Grófnak leá

nyát, a Hunyadi fijának, Mátyásnak eljegy

zette, oly kötéssel, hogy ha György, a ren

delt időre, t. i. két év múlva haza nem adná a'

menyaszszonyt, szabad légyen Hunyadinak Má

tyás számára elfoglalni a György magyar or

szági jószágait; 's ekkor az egyesség 2-ik pont

ja szerént Kölpény, Száva Sz. Demeter, Sza

lánkemény, Zemlin, Becse, Becskerek, Ersom

ló, Világosvár Györgynek mindjárt viszsza

adódtak; de Munkács, Szathmár-Németi, Bö

szörmény, N. Bánya, Debreczen , Tokaj és Túr,

*) Pálótzi László meghalt 1470-ben.

"") Ezen házasságból semmi sem lett, mivel a menyaszszony

a Szendrőbe kötött egyesség után, csak hamar meghalt.



27

*

hadi kőltségeinek viszszapótolásáúl Hunyadi Já

nos kezei köztt maradtak, mellyeknek bírá

sokban Ulászló Király meg is erősíté.

A halhatatlan emlékezetű Hunyadi János'

1456-ban Augustus 11-kén történt elhúnyta után,

Munkács az ő özvegyére, Horogszegi Szilágyi

Er'sébetre szállott, *) és azt bírta egész halá

láig, melly történt 1484-ben. -

Horogszegi Szilágyi Er'sébet halála után,

minden kétségen kívül, az ő elfelejthetetlen em

lékezetű fija, Mátyás Király bírta Munkácsot,

mind addig, míg drága életének 1490-ben Ap

ril. 6-kán egy veszedelmes guta ütés véget nem

vetett. - -

Mátyás Király elhúnyván, az ő házasságon

kívül született fijának Hunyadi Jánosnak, a'

Dalmat, Horváth és Tóth országi Bánnak, Opo

li és Liptói Herczegnek esett birtokába Mun

kács, *) és azt bírta is 1495-ig, a midőn II-ik

Ulászló Király tőle Munkácsot, nem tudni mi

okon, elvévén: azt Pécsi Püspök és Kincstár

Mester Csáktornyai 'Sigmondnak és annak öcs

csének Csáktornyai Ernesztnek adá ***) |

Nem soká bírák a Csáktornyaiak Munká

csot, mivel az már 1498-ban Vingardi Geréb

Péter Ország Bíráját uralta, a ki 1499-ben

*) Vid. Privilegium Krajnyensium.

**) Vid. Privilegium Libertinorum Nagy Lutskensium. .

***) Vid. Donationum Uladislai II-i.
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Zápolya István helyett lett Nádorrá, 's 1504-ben

cserélte fel a főldi életet az örökkévalóval.

Minthogy Vingardi Geréb Péter maga után

örököst nem hagyott, Munkács II-ik Ulászló

Királyra szállott viszsza, és azt a maga Fran

czia és Spanyol Királyok vérökből származott,

's Lajos Franczia Király udvarában nevelkedett

hitvesének, Annának ajándékozta *) 1504-ben,

de azt Anna királyné kevés ideig birhatta; mert

midőn Lajossal várandós lévén, némelyek azt

a hírt kőltötték, hogy ha leány gyermeket ta

lálna is szűlni, egy idegen férjfi gyermeket ké

szen tartván, azt akarná maga szülte gyerme

ke gyanánt elfogadni: hogy ezen alap nélkül

való kőlteményt meghamisíthassa, egy ezen do

logba tanúnak választatott magyar fő ember je

lenlétében szülte el Lajost; de a mellette lévő

Bábák, a fő ember jelenléte miatt nem úgy lát

ván hozzá, mint kelle vala, mind addig neve

kedének benne a belső rágások, hogy őtet ma

gavetiségéért életével fizettették, 1514-ben a'

Munkácsi Vár, hozzátartozó uradalommal, az

el nem idegeníthető királyi jószágok és jöve

delmek közzé számláltatott, *) melly azután

1518-ban a királyi konyha feltartása végett, a'

Budai királyi Tiszttartónak adatott gondviselé

*) Vid. Privilegium Sztanfalvensium. "

**) Vigore Articuli 3-i 1514.
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*

se alá, mint megtetszik az 1518-ki Bácsi Dié

ta 15 Art. 1 és 2-ik §-ból. *)

§. 1. Item quod Castrum Huszt, cum Ca

merís salium Maramarosiensis et Transylvanien

sis ac Tricesimís, Vigesimis, Quinquagesimis, Cae

mentis Camerisque et Fodinis auri et argenti,

nec non Civitatibus Liberis, Savonibusque regiis

manibus Thesaurarii regii pro tempore constituti,

Castra vero Munkács , Thata, Comarom, cum

omni inferiore parte Visegradiensi veteri Buda ac

Insula Ros et Chepel apellatis , nec non oppidis

Sambok, Salmar et Kezeő, cunctisque eorum

pertinentiis-Cumanisquoque et Philistaeis, pro su

stentatione ac conservatione Coquinae Regiae Mat

zis, ad manus Provisoris Budensis assignentur.

§. 2. Ad quam lardisetvino deproventibus Ca

stri Munkácsy usonibus vero et aliis piscibus de

Comarom et Thata providere et insuper Decimas

Budenses et alias etiam in Sirmio, Provisor

ipse Regiae Mattis pro mensa et curia sua com

parare debebít. 4

Ezek szerént tehát Munkács, a Budai kir.

Tiszttartók gondviselésök alatt vólt 1512-ig,

midőn annak bírását Mária királyné, a szeren

csétlen II-ik Lajos nője vevé által. Tudniillik,

még 1515-ben, mikor II-ik Ulászló Király a'

maga leányát Annát, Bécsben Maximilián Csá

szár valamellyik unokájának nőül ígérte: ugyan

*) Vid. Ann. 1518 Art. 15 et 1519. Art. 11 apud Kovachich

Syllog. Decret. Comit. T. 1. pag. 253 et 257.
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akkor Máriát is, a Maximilián Császár unoká

ját, Filep Spanyol Király Leányát, követke

zésképpen V-ik Károly és I-ső Ferdinánd Csá

szárok testvérét, a maga fijának II-ik Lajos

nak (a ki 1526-ban Aug. 29-kén a magyarok

ra nézve elfelejthetetlen Mohácsi szerencsétlen

ütközet alkalmával a Csele patakjába veszett)

jegyezte el, és akkor Ulászló, Máriának éven

ként való jövedelműl 25,000 aranyokat ígért,

és hogy azokat annál bizonyosabban megkap

hassa s bévehesse, Munkácsot, Márama

rost a só kamarával, Körmöcz-Bányát, Husz

tot, Ó-Budát, Cseh Országban pedig Hradetz,

Krudin , Duvor és Jaromir Városokat nevezte

ki ő néki. Mikor tehát 1521 – ben Juniusban,

II-ik Lajos Király őtet Linczből az Országba

béhozatta, az említett jószágok és várak néki

általadattak, és azokat a Mohácsi gyászos ve

szedelem után is megtartotta egy darabig ke

zei között, nevezetesen 1526-ban Munkácsot

annak várával együtt, ő bízta Büdy Mihály

nak, mintkedves emberének gondviselése alá, *)

Ferdinánd Király is meghagyta azt ő nála, és

Esztergomban való múlatásakor Nov. 25-kén

1526-ban királyi Levelével erősítette meg őtet

Munkácsnak 's azon jövedelmeknek és jószágok

nak bírásukban, mellyek az ő II-ik Lajosnak

lett eljegyeztetésekor ígérődtek vólt néki. *)

*) Budai Ferentz polgári Lexicon 1 Dar. 445 lap.

**) Polg. Lexicon II Dar. 633 lap.
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De mind e mellett is, a Mohácsi vesze

delmet követett zürzavaros időben, nem marad

hatott meg Munkács az özvegy Mária Királyné

kezei között; mert Ferdinánd és Zápolya Já

nos, a magyar királyságon egymással vetélked

vén, Munkács a két Király köztt Éris almája

lett; és hol az egyik, hol a másik birtoka alá

esett, a mint a sors, 's az egyik vagy másik

erősebb vagy gyengébb vólta hozta magával.

Ugyan is, Mohácsi veszedelem után, a Ki

rályhoz 40,000-ed magával Tólnára siető Zá

polya, Szegeden meghallván a magyar tábor'

Törökök által lett semmivé tétettetését és II-ik

Lajos Király élete szerencsétlen végét, minek

utánna Tokajban Verbőczi István munkálko

dása által, az oda gyűlt főemberektől Király

nak kikiáltatott, 's annakutánna Sz. Fejérváratt

az oda meghívott vele tartó egyházi és világi

Főemberek köz megegyezésekkel 1526-ban

Nov. 10-kén Esztergomi Érsek Várdai Pál je

len nem lévén, Podmanyiczki István Püspök

által Királyjá koronáztatott vólna: más részről

pedig I-ső Ferdinánd, a Posonyi Ország Gyű

lésén, Zápolya ellen Királynak választatván,

ugyan csak Sz. Fejérváratt 1527-ben Nov. 9

dikén megkoronáztatott; minthogy a királysá

gon kettőjök között támadt pört, szóval eliga

zítani nem tudták, fegyverre kőlt a dolog, 's

tehettsége szerént ártott egyik a másiknak.

*
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Hogy már 1529-ben Munkács, a János

Király birtokában vólt, nyilvánvaló abból, hogy

azt és az azzal járó uradalmat, Szathmár-Né

metiért és az ahoz tartozó jószágokért, Som

Hai Bátori Istvánnal elcserélte, a mint ez a'

fels. kir. Kamara Levél-tárjában lévő 1529-ről |

szólló János Király Leveléből megtetszik. *)

De hogy ez a csere tökélletességre ment-é, 's

Munkácsot Somlai Bátori István birta-é? vól

taképpen meghatározni nem lehet; mert annyi

bizonyos, hogy Mária Királynétól munkácsi

Kapitánnyá tett, 's Ferdinándhoz szító Büdy

Mihály, még 1537-ben viselte a munkácsi ka

pitányságot, és itt vonta Zápolya Jánostól ugyan

ezen évben Kávási Kristófot és Csapi Farkast

a Ferdinánd részére,

Azomban Ferdinánd és János Királyok ad

dig tusakodtak egymással, míg 1538-ban a'

N. Váradonn kötött békesség ereje szerént,

mindenik fél magyar Ország azon részének bá

torságos bírásához nem jutott: mely akkor ke

zei közt vólt. És így, minthogy Munkácsot,

már akkor János Király bírta, az ő kezénél

maradt az egész haláláig, melly történt Szász

sebesen 1540-ben Julius 22-kén.

Izabella, a János Király özvegye, 'Sig

mond Lengyel Királynak, a Mailandi Herczeg

Leányától Sfortzia Bónától született leánya,

*) Art. 20. 1552.
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Férje elhunyta után, az 1540-ben Jul 7-kén

Budán született fijának, János 'Sigmondnak, ne

vében az uralkodást általvévén, meghalt férjé

nek minden jószágait, a tőle Soliman Császár

által álnok mesterséggel elvett Budán kívül,

mind áddig bírta, míg János 'Sigmond egyik

Tutora, Martinuzi György, Váradi Püspök esz

közlése által, Izabella híre nélkűl Nyír-Bá

torban és Diószegen Gróf Salm Miklóssal és Bá

tori Andrással végrehajtott alkudozásoknál és

a Szászszebesen megújított egyezésnél fogva,

a Kolo'svári nagy Templomban I-ső Ferdinánd

e végre kiküldött bíztosinak, Kasztald János

nak, Bátorinak és Nádasdinak, azokat nagy sí

rások között által nem adta. Ekkor tehát ismét

I. Ferdinánd Királyé lettMunkács, mellyet Izabel

la parancsára, Ferdinánd bíztosinak Tömösvárt,

Lippát, Karansebest, és Lugost általadó , 's ma

gát Tömösvárnál, a nemesség ellen feltámadt ke

resztes parasztok Fővezéröknek Dósa vagy Szé

kely Györgynek lováról lett letaszításával 's ele

venen lett elfogásával nevezetessé és híressé tett

Suraklini Petrovics Péternek adott Ferdinánd,

a most megnevezett várakért. . . . -

E szerént tehát Munkácsnak Ura Petrovics

Péter lett, ki Izabellának, Martinuzi György

mesterkedése által, mind Erdélyből, mind Ma

gyar Országból lett kiküszöböltetését nehezen

szívelvén, minden módon azon igyekezett, hogy

Izabellát Erdélybe viszszahozhassa, és Munká

3
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cson tanácskozott arról 1553-ban Artándi Ke

lemennel. Innen ment ő ugyan csak 1553-ban

5000-ed magával N. Várad elfoglalására. Az

Erdélyi Rendektől 1556-ban viszszahívattatott

Isabella, Lembergből jövén, legelőször is Mun

kácson állapodott meg, mint Petrovics Péterjó

szágában. Kálmantschi Sánta Márton által ő ter

jesztette itt szélesebben a Luther tudománnyát.

Meghalt 1557-ben Oct. 13-kán életének 70-dik

évében.

Suraklini Petrovics Péter 1557-ben megha

lálozván, minthogy maga után semmi örököst

nem hagyott, többi jószágával együtt, Munkács

nak is törvény szerént I-ső Ferdinánd Királyra

kellett vólna szálni: de azt Izabella maga szá

mára elfoglaltatta, úgy hogy Ferdinánd fegyveres

kézzel igyekezte azt viszszavenni, de abban nem

bóldogúlhatott, a várbeliek is vitézül óltalmaz

ván magokat, – midőn az ostrom alatt Perényi

Mihályt egy a várból kijött ágyú golyóbis meg

ölte, – az ostromló sereget is Bebek Ferencz

Balassa Menyhértel az alól elűzvén, és a várat

Izabella számára megtartván; mellyet bírt is

1559-ben Sept. 15-kén történt haláláig.

Izabella kevéssel elhúnyta előtt önként ál

tal akarta ugyan adni János 'Sigmondnak az or

száglást, 's maga Lengyel Országhoz közelebb

Munkácsra akara vonúlni, de abban halála által

meggátoltatván, Munkácsiak János lett egye

dűl való Ura. I-ső Ferdinánd Király békességes
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alku által akará valamint Erdélyt, úgy Magyar

Ország részeivel Munkácsot is kezére keríteni,

de abból semmi sem leve; mivel János 'Sigmon

dot Csáki Mihály, Szalánczi János és Békési

Gáspár az alkuról leverék. Hogy tehát Ferdi

nánd czélját érhesse , Bátori András és Thur

zó Ferencz közbenjárások által 1561-ben János

'Sigmondtól elhajlott 's Ferdinánd hűségére ál

lott híres Balassa Menyhértnek ajándékozá Mun

kácsot; de az János 'Sigmond kezében lévén,

a néki ígért Detrekő várán kívül, a csak nem

régen Izabellától hűsége jutalmáúl nyert Tasná

dot, Szathmárt és N. Bányát is meghagyta ke

zei között, míg Munkácsot János 'Sigmondtól

elveheti. Tellyes iparral is vólt azon Balassa

Menyhért, 's hogyMunkácsot annál könnyebben

elfoglalhassa, Halmiba Ferdinánd engedelmé

vel egy kastélyt építtetett. De így sem bóldo

gűlhatott szándékában, mert Hagymási Kristóf,

a János 'Sigmond Huszti Kapitánnya, egy éjjel

a Halmi Kastélyra ütvén, azt megvette, főldig

rontotta, az őr-sereget pedig részszerént levág

ta, részszerént eloszlatta. – Így Ferdinánd

János 'Sigmonddal semmire sem mehetvén, életét

is 1564-ben bévégezvén, a királyságba őtet kö

vetett Maximilián Király igyekezte Munkácsot

alku szerént kezére keríteni. Azomban ebben

Maximilián Király sem bóldogúlhatván, fegyve

res népet küldött János 'Sigmond ellen Svendi

Lázár és Forgács Simon vezérlésök alatt, kik

\

3 #



36

is Munkácsot és annak várát ostrom alá fogván,

azt Lugosi Jánosnak és Kerepesi Demeternek vi

téz ellentállások daczára is megvevék, és a Ma

ximilián számára elfoglalák. Nehezen szenved

te ezt János 'Sigmond, de azt erővel viszsza nem

vehetvén, Erdélyi Sebestyént Konstánczinápoly

ba küldötte, hogy ott a török Basák által vegye

arra Szelim Császárt, hogy Maximiliánnal adas

sa viszsza néki Tokajjal, N. Bányával és Szath

márral Munkácsot is, de arra rá nem mehetett: 's

Munkács a Maximilián kezében maradt, 's annak

Kapitánnyának ő tette Bay Ferenczet 1567-ben.

Nem soká tartá Maximilián Munkácsot bír•

tokában, mivel azt 1569-ben a Beregi és Tor

nai Fő Ispánnak, Mágóesi Gáspárnak veté zá

logba 73,000 forintokért, melly szerént Mun

kácsnak Ura Mágócsi Gáspár lett, 's az bírta is

haláláig, melly történt 1571-ben. *)

Mágócsi Gáspár halála után, az ő fijáé

Mágócsi Ferenczé lett Munkács, *) mellynek

bírásába a Maximilián halála által üressé lett

Thrónt elfoglalt Rudolf Király őtet, királyi ado

mány Levelével meg is erősítette. *) De

1591-ben a zálogos esztendők eltelvén, és Rá

kóczi 'Sigmond, Mágócsi Ferencz mostoha és

gyám-attya a Mágócsi Gáspártól adott 73,000

forint zálogos summán felyül, Rudolf Királynak

*) Privil Sztánfalvensium.

**) Privil. Szászokaienseum.

***) Donat. Rudolphi I-i.
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82,350 forintokat fizetvén Munkácsért, Mágócsi

Ferenczel, Rákóczi 'Sigmond is közös és va

lóságos bírtokosa lett a Munkácsi Várnak, 's az

ahoz tartozó uradalomnak, mint ez Rudolfnak

1591-ben öt évekre adott királyi Leveléből nyik

ván megtetszik. *)

Rákóczi 'Sigmond és Mágócsi Ferencz

elhúnytok után, 1612-ben Dersfi Orsolyának, a'

Mágócsi Ferencz özvegyének, bírtokába esett

Munkács, mellyet Galanthai Eszterházi Miklós

sal, kit férjének választott, 's véle az említett év

ben egybe költ, közösen bírt, a mint megtet

szik II-ik Mátyás Király 1612-ről szólló ki

rályi adomány leveléből, míg nem Dersfi Orso

Iya azt férjének 1614-ben által nem vallotta 's

egészen által nem adta, a ki 1619-ben Dersfi

Orsolyától született fijának Galanthai Eszterhá

zi Istvánnak, új királyi adomány Levelet nyert

Munkácsra II-ik Mátyás Királytól. *)

Kiki tudja, ki hazánk történeteiben nem egé

szen járatlan, hogy az 1603-ban Gonzaga Ferdi

nánd helyett felső Magyar Országi Fő Kapitán

nyá tett's Kassán Vicze-királyi czimmel kegyet

lenkedő, 's a' Magyaroknak mind vallásbeli, mind

polgári szabadságokat elnyomni törekedő Belgio

josi Gróf Barbianus Jakab, némelly magyar Főem

berekenn ***) sok igazságtalanságokat és tör

––—-
*

*) Inscriptionales Rudolphi I-i de anno 1591.

**) Donat. nov. Matthiae II-i Reg. Hung.

") Engel Geschichte T. IV. p. 288.
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*

*

vénytelenségeket követvén el, midőn végre Kis

Marjai Bocskai Istvánt vette vólna űzőbe, s őtet

kéntelen kelletlen kezét a kard markolatjára

tenni kénszerítette vólna, minekutánna Rudolf

Király egyik Vezére' Pecz Ker. János vezérle

te alatt lévő 3000 főből álló sereget Álmosd és

Diószeg között 1604-ben Oct. 14-ik napjának

éjszakáján megverte, elszélesztette 's tökélete

sen meggyőzvén, magát a Vezért is elfogta, 's

győzedelmes serege által Magyar Ország na

gyobb részét hatalma alá hajtotta vólna: Rudolf

attól tartván, ne hogy egész Magyar Országtól

elesik, Mátyás Austriai Herczeg testvér öccse

által 1606-ban Január. 23-kán Bocskaival bé

kességet kötött, melly Bécsi béke (pacificatio

viennensis) név alatt esmeretes, mellynek ere

jénél fogva az Augustai és Helvécziai vallásté

telt követő Evangélicusok vallásbeli szabadsá

gokban megerősíttettek. Bocskai István Feje

delem pedig Erdélynek 's Magyar Országban

Közép Szólnok, Bihar, Máramaros, Ugocsa és

Bereg Vármegyéknek Urává lett.

Bocskai István Fejedelem 1606-ban Dec,

29-kén történt elhúnyta után, II-ik Ferdinánd

Király, a ki II-ik Mátyást követé az uralko

dásban, nem a legjobb indúlattal viseltetvén

a Bécsi béke által szabadságokban megerősít

tetett mind két rendbéli Evangélicusok eránt,

béhúnyt szemmel nézvén azoknak Esztergomi
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Érsek és Primás Pázmán Péter, *) és Nádor

Forgács 'Sigmond *) által lett nyomorgattatá

sokat és háborgattatásokat; midőn tovább már

a méltatlanságot nem szenvedhették, kéntele

nek valának Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelem

hez folyamodni, ki Thurn Máténak, a Cseh

országi fő hadi Vezérnek ösztönözésére fegy

vert ragadván, 's Posont az Ország koronájával

elfoglalván, 40,000-ből álló fegyveresseivel Bécs

alá ment 1619-ben, és azt kemény ostrom alá fog

ta. De innen csak hamar felkerekedvén, visz

szavonúlt Magyar Országba, vagy azért, hogy

Po'son körűl minden élelemre való eltakarítta

tott, vagy a mi inkább hihető azért mivel meg

hallotta, hogy a Lengyelek az ő tartományai

ba béütöttek, a mint ezt a Lengyelekenn dia

dalmaskodott Tatár Chánhoz 1622-ben April.

1-jén Nagy Szombatból írt Leveléből ki lehet

hozni, mellybe a többek között így ír: „Poloni

„a nobis nunquam offensi, nobiscum minus amice

„candideque agunt – provime elapso anno, post

„quam in germanici Imperatoris Residentiam Vi

„ennam, ubi tunc temporis Caesar ille in persona

„propria commorabatur, pervenissemus, iidem Po

*) Card Pázmán Péter és Esztergomi Érsek, ez a nagy tu

dományú férjfiú született 1570-ben Octoberben N. Váradon, Ref

Szüléktól, 's 13-ik évéig a N. Váradi Oskolában neveltetett. Ek

kor a Cath. vallásra ment által, 's 1587-től fogva Greezben ne

veltetett a Jézus társaságabeli Atyáktól. -

**) A' ki hasonlóképpen Protestánsból lett R. Catholicussá.
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„loni, similiter in nostrum regnum, hostilem in

„cursionem irruptionemque fecerunt, magnumque

„inguilinis istis, damnum detrimentumgue intule

„runt, cum ditionibus prope Viennam paululum

„incommodaveramus“ etc. *) Végre az álhatalan

szerencsének változási közt, az egymással való

újvonást és vérengező ellenségeskedést mind

a két rész megúnván, II-ik Ferdinánd és Beth

Jen Gábor közt a béke, mindkét részről e végre

kinevezett Bíztosok által Morva Országnak Nic

kelsburg nevű városában megköttetvén, Bethlen

Gábor, az eddig Magyar Országon bírt jószá

gokon felyül, hét, úgymint Szabólcs, Ugocsa,

Beregh, Zemplén, Szathmár, Borsod és Abaúj

vármegyéknek lett Urok, és ugyan ekkor II-ik

Ferdinánd Munkács Várát is, a hozzá tartozó

jószágokkal 300,000 magyarforintokba**) néki

elzálogosította, a mint ez, Bethlen Gábor ál

tal 1622-ben Január. 6-kán Szakólczán megerő

sített Nickelsburgi béke 26-ik pontjából ***)

megtetszik: “Castrum Munkács, cum omnibus

„bonis suis ac pertinentiis quibuslibet, dicto D.

„Principi, haeredibusque ac successoribus suis at

*) Georg. Pray, Gabrielis Bethlenii Principatus Transylvaniae

coaevis documentis illustratus. -

**) Hibásan teszi Engel csak 30.000 forintokra.

***) A 23-ik pont az, II-ik Ferdinánd által 1622-ben Ja

nuár. 7-kén megerősíttetett Nickelsburgi békébe. Annak a pél

dánynak, mellyet Bethlen alá írt, 37 pontjai vagynak, a Fer

dinándénak pedig csak 34. !
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„que legatariis in et pro summa trecentorum mil

„lium fl. hungaricalium sua Majestas inseribit et

„impignorat, ea sub conditione, ut vivo ipso D.

„Principe , ne capitalis summae depositione qui

„dem redimi possit, illo vero e vivis sublato, ab

„haeredibus et successoribus, vel quibus legaverit,

„non aliter, quam depositis dictis 300,000 flor.

„hungaricalibus auferri, redimique possit.“ –

Bethlen Gábor Fejedelem tehát Munkácsot egész

haláláig bírta, melly történt 1629-ben Novemb.

15-kén.

Bethlen Gábor Fejedelem megszűnte u

tán, az Erdélyi fejedelemségben őtet követett,

2-ik feleségének, *) Katalinnak, 'Sigmond

Brandenburgi választó Fejedelem leányának ke

zei között maradt Munkács, azt Tokajjal, Beth

len, különös királyi megegyezéssel, vég ren

delésében néki hagyván. De midőn Katalin

nal szerelmes szövetségbe lépett Csáki István

Munkácsot el akarta foglalni, s abba Ferdi

nánd katonáit törekvék bészállítani, Balling Já

nos, Munkácsi Vár akkori Kapitányja, őtet oda

bé nem bocsátotta. Katalin mellé rendelt er

délyi Kórmányzó Bethlen István, Csákitól

okozott zürzavarban nem látván magát elégsé

gesnek Erdély igazgatására, felső Vadászi Rá

kóczi Györgynek adá által a fejedelemséget,

mellyet Katalin is 1631-ben Januáriusban a

") Első Nóje vólt Károlyi 'Susánna. m. h. 1622-ben Maj. 11-én.
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Szászsebesi Országgyűlésen letévén, azt Rá

kóczi György általvette, melyben a Török Csá

szár által is megerősíttetett. – Rákóczinak leg

első gondja is a vala, hogy a Csákival még ak

kor is titkos egyetértésben vólt Katalint az Or

szágból kifüstölje, kinek Várait, ú. m. Vinczet,

Fogarast és Munkácsot elfoglalván, magát Ka

talint Tokajba kergette, ki onnan Szombathely

be menvén, ott 1631-ben a Cath. Vallásra ment

által, annakutánna pedig a Sax-Lauenburgi Fe

jedelemhez Ferenczhez menvén Nőűl, Erdélyt

és Magyar Országot örökösen ide hagyta; a'

menyaszszonyi ajándékba 's végrendelésbe nyert

Várak és jószágok jövedelmeit pedig, mind ha

láláig húzta, kivévén Munkácsot, melly Rákó

czi György Fejedelemnek 's Nőjének Lórándfi

'Susánna Fejedelem Aszszonynak és György 's

'Sigmond fijainak 200,000 forintokért adódott zá

logba II-ik Ferdinánd Király által 1633-ban,

1647-ben pedig ugyan csak III-ik Ferdinánd azt

örökösen is általadta I-ő Rákóczi Györgynek 's

férjfi ágon lévő maradékinak,

I-ső Rákóczi György 1648-ban Oct. 22-kén

55-ik évében kimúlván, Munkácsot Özvegyé

re, Lorándfi Susánnára hagyta, ki férje el

temettetése után S. Patakot választotta lakása

helyéül. Minekutánna pedig fija, Rákóczi Sig

mond Nője, Henriette, a Palatinatusi Válasz

tó Fejedelem V-ik Fridrik leánya, ugyan csak

S. Patakon három hólnapot is alig tőltvén el a'
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házasságban, elhúnyt, Lorándfi 'Susánna 'Sig

monddal Erdélybe ment viszsza, hol – Rákóczi

'Sigmond életének, a himlő csak hamar véget

vetett, maga pedig Lorándfi 'Susánna 1660-ban

April. 18-kán cserélte fel e zavarral tellyes éle

tet, az örökkévalóval.

Lorándfi 'Su'sánna halálával, meszsze ki

terjedt birtoki, Munkáccsal, idősbb fijára II-ik

Rákóczi Györgyre szállottak, kit az Attya I-ő

Rákóczi György a Törökök megegyezésökkel,

az Erdélyi Rendekkel, még életében maga után

Erdélyi Fejedelemnek választatott 1642-ben

Febr. 16-kán. De ez a tüzes és nagyravágyó

Fejedelem, annya halála után nem soká örül

hetett Munkácsnak 's egyéb bírtokinak, mert a'

Svédek mellett a Lengyelek ellen fegyvert fog

ván, 's a' miatt a Török Udvartól magára hara

got vonván, midőn a' Török Császár IV-ik Ma

humed által a' fejedelemségtől megfosztatott, he

lyébe Rhédei Ferencz, 's ennek három hólnapig

tartott uralkodása után pedig Barcsai Ákosemel

tetett vólna a fejedelemségre, II-ik Rákóczi

György fegyverrel akart magának útat nyitni az

elvesztett méltóság viszszanyerésére, és sereget

gyűjtvén, Barcsaival és a mellette lévő Törö

kökkel Gyalu és Fenes nevű faluk közt 1660

ban Junius 22-kén megütközvén, megverettet

vén és halálos sebet kapván, N. Váradra vite

tett, a hol ugyan azon évben Julius 7-kén, 40

esztendős korában, sok viszontagságokkal küsz
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ködött világi életét bévégezte 's Munkácsot a'

véle még 1643-ban Febr. 3-kán házasságra lé

pett Bátori Sófiára's tőle született Ferencz fijá

ra hagyta.

Így hát Munkács 1660-ban Bátori Sófiára

szállott és azt bírta 1681-ig. Zrinyi Péter,

Frangepan, Nádasdi és Tettenbach öszveesküvé

sökbe bonyolodott Rákóczi Ferencz, igyekezte

ugyan Munkács Várát az annyától, Bátori 'Só

fiától elvenni, vagy azért, hogy az annyától oda

gyűjtött kincset kezéhez vévén Leopold Csá

szár ellen nagyobb sikerrel dolgozhasson 's Zri

nyit is pénzel segíthesse, vagy a mi inkább hi

hető azért, hogy ha a Leopold ellen kezdett há

borúban a szerencse néki vakot vetne, legyen

bátorságos menedékhelye, a hová azon esetben

magát vonhassa. De szándékában nem bóldogúl

hatott, mert Bátori 'Sófia vitézül óltalmazá ma

gát; és fiját, Rákóczi Ferenczet, ostromló sere

gével, ágyú golyóbisokkal kergette el a Vár

alól; az abban lévő őr-sereget pedig a Leopold

Császár engedelmével megszaporította. Azom

ban az öszveesküttek fejei elfogattatván, ki

csinbe múlt, hogy Rákóczi Ferencz is kézbe

nem került, egy pinczébe rejtezvén, az őt ül

dözők előtt. – A Jézus társaságabeli Atyák 's

Annya közbenjárásukra, kegyelmet nyert ugyan

Leopold Császártól, de olly feltétel alatt, hogy

a had kőlcségének viszszatérítésére fizessen

400,000 forintokat, a minthogy a Leleszi T.
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Káptalanból kiküldött T. Tagok Borsiba tett bi

zonyság 's vallástételök szerént a kívánt 400,000

forintokat le is fizette, Leopold Császárnak ad

ván 1-ör a Trencsényi Várat a hozzá tartozott

jószágokkal 50,000 forintokban; 2-or élelemre va

lókban vagy termesztményekben 150,000 forin

tokat; 3=or készpénzben 200,000 forintokat.

Ezenkívül tartozott a maga és Annya váraiba

Német őrsereget bocsátani 's szállítani; és Ecse

det, Munkácsot és Borsit Annyának, Bátori 'Só

fiának 300,000 frt-ért általengedni. Ezután csen

desen élt Rákóczi Ferencz, 's meghalt Makovi

czán 1676-ban Jul. 8-kán, özvegyen hagyván

Zrinyi Ilonát két árvával, Ferenczel és Julián

nával, a ki idővel a Gróf Aspermont Nője lett.

Az állhatatlan szerencse tündér változásait

sok részben tapasztalt híres Gróf Tököli Imre,

a szép özvegygyel Munkácsot is kezére akará

keríteni, de ebben néki a Jézus Társaságabeli

Atyák tanácsokon járó 's mind a két rendbéli

Evangelicusokat, és így Tökölit is gyűlölő agg

Bátori 'Sófia, tántoríthatatlanúl ellent állott, míg

sokak keservökre húzamosan nyúlt életét 1681

ben a halál egymással fel nem cserélt. Ekkor

a szerető pár előtt tágasabb mező nyílván meg,

az egymás eránt vonszó indúlat akadály nél

kűl való kimutatására, nagyobb tűzzel folyta

tódott a két szerető fél között az alku, *) 's

*) Ezt a házasságot Tököli Imre, a Bécsi Udvar által is akar

ta eszközleni, de itt sem kapott kedvező választ, hanem midőn a'
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bizonyossá tétetődvén Tököli, dolga jó kimene

telefelől, a nagy dolgokban forgott 's Római bi

rodalombeli grófságot nyert Sz. Teleki Mihály

leányának, kit már az előtt eljegyzett vólt, visz

sza küldötte a jegy-gyűrűt, és 1682-ben Jun.

15-kén Munkácson a régen óhajtott lakadalmat

Zrinyi Ilonával ellakta, 's ennélfogva Munkácsot

is kezére kerítette,

Gróf Tököli Imre, nem soká kóstolhatta

Zrínyi Ilona karjai köztt a házasság ártatlan

örömeit, nem soká gyönyörködhetett Munkács

bírásában; mert ha szinte szerencsés lépéseket

tett is Leopold Császár ellen, Szirmay András

által a Lamb Ezredes felvigyázása alatt lévő

Kassát 1682-ben Aug, 14-kén megvévén, 's ke

véssel ezután Lőcse, Tokaj, Eperjes, Szádvár,

Ónod, s csak nem az egész felsóMagyar Ország

néki meghódolván; – ámbár a Fülek alatt tanyá

zó Török Táborban Zászlót, kardot és kalpagot

kapván a Törököktől, fejedelemségének czim

jéül, Magyar Ország Fejedelmének kikiálta

tott is; ámbár Leopold Császártól a Nádor ál

tal és Szaponára Tábornok által meghívattatott

Munkácson Nénje látogatása végett megfordúlt, 's viszszamenetele

közben, némelly utonnállóktól kiraboltatott és Erdélybe hurczolta

tott, 's meg a Franczia Követ által sok kecsegtetések mellett is

Tököli részére nem csábíttathatott ifjú Zrínyi Gáspár Bécsbe ér

vén, ott mint Status rabja elfogattatott 's Tirolisba vitettetett

*ólna fogságra, ezen Zrinyi Ilona, az I-ső Rákóczi Ferencz öz

*egye » annyira megindúlt, hogy azonnal meghatározta magát, a'

Tökölihez való menetelre.
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az egyességre azon ígérettel, hogy az Erdélyi

fejedelemség elnyerésében általa segíttetni fog;

ámbár a Törökökkel egyesítvén erejét Jul. 7-én

Leopold Császárt, Bécsből Passau felé kerget

te; Bécset a Török, Julius 12-től fogva Sept.

12-ig ostrom alatt tartotta, maga pedíg Tököli

Po'sont egy Basával megszállotta légyen is: de

minekutánna Károly Lotharingiai Herczeg által,

Po'sonnál a Török lovasság megverettetett, Bécs

alól is az ellenség 1682-ben Sept. 12-kén a Szász

és Lengyel segítség által elkergettetett; Apafi,

a fejedelemséget féltvén, Tökölitől és a Törö

köktől Leopold Császárhoz hajlott; – minek

utánna a Lotharingiai Herczeg 1684-ben Jun.

16-kán Visegrádot megvette; Jun. 27-kén a'

Budai Basát Vácz mellett 26,000; ismét Jul. 22

dikén Pest alatt 20,000 főből álló seregével meg

verte, 's Budát is ostrom alá fogta vólna; és mi

nekutánna Schulcz Tábornok Bártfát, Sztropkót,

Makoviczát megvette 's az azt követett 1685-ben

Sept. 11-kén Eperjest elfoglalta vólna; kivált

képpen pedig minekutánna a néki bátortalanadott

Törökök, leginkább Budát féltvén, a Lotharin

giai Herczeggel béke alkuba ereszkedtek vólna,

és a Herczeg sürgetésére, főképpen pedig Cap

rara javallatára a Romaniai Basa Seytán, Tökö

Iit N. Váradon 1685-ben Oct. 4-én elfogatta 's

Drinápolyba vitette vólna, *) valamint csak nem

*) Ennek a Tököli elfogattatásának 's elhurczoltatásának leg

első következése is a lett, hogy a Petnaházi közbenjárására, Kas
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minden pártján lévőktől elhagyattatott: úgy Mun

kácstól is örökre elesett. Ugyanis Caprara Tábor

nagy a férjfiúi bátorsággal bíró Tököli nőjét, Zrí

nyi Ilonát, Munkácsi Várban ostrom alá fogta és

azt tőle felkérte; de Zrínyi Ilona magát vitézűl

óltalmazta 's Caprarának azt izente, hogy «Ö a

„Várat fel nem adhatja, mivel anyai kötelességé

„ről, mint a Rákóczi Ferencztől származott gyer

„mekeinek gyám-annyok és azok jószágaiknak

„gondviselőjök, le nem mondhat. A Császári se

„regeknek szerencsés előmenetelök is őt nem

„indíthatja arra, hogy gyermekei eránt tartozott

„kötelességeit elmúlassa, annyival inkább, mint

„hogy ő, Császár ő Felségének nem adott az el

„lene való fegyver fogásra okot 's alkalmat és

„Kassának megvétele is, nem adhatott ő Felsé

„gének jógot arra, hogy gyermekeitől Patakot,

„Regéczet, Makoviczát, 's más ahoz tartozó jó

„szágokat elfoglaltasson, hozzá adván még azt

„is, hogy ha ellenségesképpen meg nem támad

„tatik: kész leszsz tisztességes alkura lépni;

„inkább kívánván csendesen élni, mint alattva

„lóinak illy nyomorgattatásokat látni.”

Caprara Zrínyi Ilona ezen maga kinyi

latkoztatásával meg nem elégedett, hanem a Vár

feladása újabb sűrgetése mellett, fenyegetődzni

sa, erős és sok ideig tartott ellentállás után magát feladta; Pa”

tak, Regécz, Ungvár, a Császáriak kezökre kerültek, Mérey és

Heister Tábornagyok Ónodot és Szolnokot elfoglalták, és számo*

Tököli részén lévők, a Leopold Császár hűségére állottak viszsza.
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kezdett, 's ellenséges eszközöket vett elő czél

jának elérhetése végett, megírván a' Fejedelem

aszszonynak azt is, hogy a Törökök békessé

get kérnek a Császártól. Mellyre Zrinyi Ilona

illy választ adott: hogy ha az igaz vólna is,

Tököli, ki most úgy is a Török Udvarnál van,

nem felejtkezik el ő róla 's gyermekeiről, azért

is most azon dologba nem elegyedik, és remény

li, hogy a mostani környülállások között, a'

Császár egy aszszony és két tehetetlen árva el

len nem fordítja fegyverét, kiknek úgy sincs

tehettségök arra, hogy az erőt erővel verjék

viszsza, és a kik ártatlanságoknál és Császár ő

felsége kegyelménél egyébbel nem óltalmazhatják

magokat. Kérte egyszersmind Caprarát, hogy

véle ellenséges módon való bánástól szűnjön meg,

elébe terjesztvén, hogy ő ellene 's gyermekei

ellen elkövetendő tettei nem nagyon fognák ne

velni sem Császár ő felsége sem az ő dicsősé

gét; és hogy ne vegye roszsz néven, ha sem Pa

tak 's a' t elfoglalása, sem a had viszontagságai

tól való félelem, őt arra nem vehetik, hogy fér

jének esküdt s gyermekeinek tartozó köteles

ségéről lemondjon,

Ha helybehagyhatók lehettek vólna is, a'

Fejedelem aszszony ezen felhozott okai, mind

azáltal minthogy nem Caprara ínye szerént ad

ta a feleletet, s kívánságára való állásra legkis

sebb hajlandóságot sem mutatott, az Udvartól

vett parancs szerént, seregeit Munkács körül
- 4
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fekvő Városokba elosztotta, hogy a Várat bé

kerítve tarthassa, minthogy magas hegyen lé

vén épűlve, 's nehéz lévén a hozzá való férés:

azt erővel meg nem vehette.

A nagyobb részént minden pártján lévők

től elhagyattatottt Tököli azonban a Török

Udvar előtt meg mutatván azt, hogy minden el

lene támasztott gyanú, nem egyéb légyen el

lenségeitől koholt ravaszságból származott vád

nál, és bebizonyítván azt, hogy Seytán Basa

Caprarától 's másoktól pénzel lett légyen meg

vesztegetve; 's ennélfogva a Szultán előtt ma

gát egészen kitisztítván, őt a nagy Úr (minek

utánna Seytán Basát, nem nézvén az ő Len

gyel Országban 's egyébütt a Porta előtt szer

zett érdemeit 's szolgálatait, megsinóroztattá

vólna) ismét kegyelmébe vette, az egész Tö

rök tábor előtt ártatlannak lenni kikiáltatta és

fogsága miatt vallott kára kipótlását parancsol

ta. De mind ezek mellett is, ebből eredt vesz

teségét viszsza nem pótolhatta, mert Caprara

minden eszközöket elővett, hogy Tökölit Mun

kácstól elzárva 's a' Várat szakadatlanúl körül

kerítve tartsa, sőt a Várat ágyúztatni kezdet

te, ámbár Zrínyi Ilona olly vitézül óltalmaz

ta magát, hogy az ostromló sereg, öt hólnapig

tartott ostrom után is csak annyira sem mehe

tett, hogy a Vár alatt fekvő Palánka nevű hely

séget megvehette vólna.
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A Törököknek naponként nevekedő sze

rencsétlenségök; Budának 1686-ban Sept. 2-án

reá rohanás által lett megvétele; Apafinak, az

Erdélyi Fejedelemnek a Császárral kötött egyes

ség erejénél fogva, Tökölitől való minden se

gedelmének megvonása; a szerencsét próbáló Tö

kölinek Kálnoki Sámuel által Erdélyből lett

kiűzettetése; az őt követőknek, Gróf Caraffa

által, egy Újhelyi Ersébet nevű roszsz életű

aszszony hamis vádjára, Eperjesen iszonyú kin

zások által lett kivégeztetés által még pártján

lévőknek tőle való elvonások 's elrettentésök 's

azoknak ígéretek és kecsegtetések által a Csá

szár részére lett hódítások 's a' t. Mind ezek,

olly lépésre határozák Tökölit , melly még az

egyetlenegy birtokában lévőMunkácsot is a Csá

száriak kezére játszotta. – Tököli tudniillik

illy szorúlt állapotjában arra határozta magát,

hogy segedelemért Római Sz. Pápához fojamod

jék. Arra kéré hát egy levelébe Nőjét Zrínyi

Ilonát, hogy küldjön követet ajándékkal Ró

mába, 's kérje meg ő Szentségét, hogy vesse ma

gát közbe ő közötte és a Császár között, és

ha kedvező feltételeket eszközlénd néki a Csá

szártól: nem csak az, hogy Római Cath. Val

lásra fog általmenni, hanem minden erejét is Lut

her Tudománnyának birtokaibúl lejendő kiírtá

sára fogja fordítani. – A Levél titkos jegyek

kel vólt írva, mellyet a' Fejedelem Aszszony

ön Titoknokjának, Absolon Dánielnek, megma

4 *
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gyarázás végett általadván, midőn ez, titkos

jegyeket megfejteni nem tudná, Zrínyi Ilona,

nem gyanítván hogy valami főben járó dolog len

ne a levélben írva, általadá néki a titkosjegyek

kúlcsát a levél értelmének kifejtése végett. –

A LutherTudománnyát követő Titoknok*) elbá

múlván a levél foglalatján és Tököli szándéká

tól megiszonyodván, részszerént Vallása eránt

buzgó szeretete, részszerént szerencséjének ez

által lehető előmozdítása arra indíták, hogy a'

levél foglalatját a Fejedelem Aszszony előtt eltit

kolván, azt az akkori hasonlókép Luther tu

dománnyát követő Vár Kapitánnyával közlené,

és ha lehet, az illy nemtelen feltétel alatt mun

kába vejendő alkut Fejedelmének esküdt hű

sége megrontásával is, akadályoztatná. Radics

András, Vár Kapitány, megértvén a dolgot és

ő is Tököli feltételén megindúlván, Absolonnal

egyetértőleg megizenék titkon Gróf Caraffának,

hogy ha a tőlök javaslandó feltételeket elfoga

dándja, arra kénszeríténdik a' Fejedelem Asz

szonyt, hogy a Várat adja fel. Kapva kapott

Caraffa az alkalmon, 's mindenre ajánlá magát.

Mellyrenézve, hogy Radics czélját annyival in

kább elérhesse , bővebben osztogattatta, mint

ennekelőtte a várbeli katonáknak az eleséget,

és az élelemre valók nagy részét a Vár' leg

titkosabb rejtekeibe rejté, hogy így mind a'

*) A' ki kevéssel ezután Gróf Caraffa Titoknokja lett.
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Várbeliek előre általláthatnák, hogy nem soká

ra élelem dolgába nagyon meg fognának szükül

ni, mínd Radicsnak lenne alkalmatossága, tud

tára adni a' Fejedelem Aszszonynak, hogy 3

hónapra való élelemre valónál több a Várban

nem találtatnék: következésképpen hogy szük

séges lenne a Várnak kedvező feltételek alatt

való feladásáról gondolkozni: hogy Leopold Csá

szár eleikbe adandó, előre sajdíthatóképpen

nem a legkedvezőbb feltételeket magokat meg

nem tarthatván, kéntelen kelletlen elfogadni ne

kénteleníttessenek. Illy kalóz fogással Zrinyi

Ilona elámíttatván, minekutánna a Várat meg

rettenthetetlen 's nemét felyűlhaladó hősi bátor

sággal óltalmazta vólna, kéntelen vólt az e vég

re Leopold Császártól meghatalmazott Gróf Ca

raffával alkuba ereszkedni, és a Várat Radics

Andrással Munkács Városában végre hajtott 16

pontokba foglalt feltételek alatt 1688-ban Ja

nuár. 18-kán általadni; melly pontok köztt ezek

a legnevezetesebbek: -

1-ör, Közönséges bocsánat (Amnestia) mind

azoknak, kik Munkácsba vagynak szorítva, ha

a Császár hűségére esküsznek, és ennekutánna

csendesen viselik magokat.

2-or, A Fejedelem Aszszony Rákóczi ár

váival Bécsbe vitetik, hol nem fog fogoly gya

nánt tartatni, mindazáltal a Várost felsőbb en

gedelem nélkűl el nem hagyhatja. *) |

*) Zrinyi Ilona Bécsbe vitetvén, a Bécsi Ursulita Apáczák”

é
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3-or, Rákóczi árvái attyok minden ingó és

ingatlan jószáginak birtokiba meghagyatnak,

kivévén a koronához tartozó várakat, Munkácsi

és Szent Miklósi uradalmat. 1

4-er, A Fejedelem Aszszony á Török Ath

namét és Tököli minden érdem jeleit kiadja.

5-ör, A Császár Rákóczi árváit maga (va

lakire bízándó) tútorsága alá veszi. *)

6-or, A Vár feladásáról sem a' Fejedelem

Aszszony, sem más Tökölinek hírt ne adjon,

minthogy ő polgári tekintetben meghalt. 'sa' t.

Ekképpen Tököli Munkácsot elvesztvén 's

minden pártján lévőktől elhagyattatván, soha

többé Magyar Országon erős lábra nem állha

tott. Hijjába küldözte szélyel nagy ékesen

szóllással 's szívreható kifejezésekkel írt mani

festumát; Haüssler Generalisonn vett diadalom

után, hijjába kiáltatott ki Grossau mellett, a'

Törökök által Erdélyi Fejedelemnek; hijjába

ígérte meg néki Mustafa Kuperli nagy Vezér a'

Szalánkeményi ütközet előtt nem csak az Er

délyi fejedelemséget, de a magyar Koronát is;

hijjába folyamodott a fényes udvar részéről Bécs

Klastromjokban tartózkodott mind addig, míg 1692-ben Férjétől

Erdélybe Zernest és Fokán között elfogott Haüssler Tábornagy

ért kicserélődvén, férjenek viszsza nem adattatott.

**) Kardinalis Kolonics és Klobusiczky csak hamar ki is

neveződtek gyám-atyáknak, kik legelőször is azon kezdettek mun

*álkodásokat : hogy Rákóczi jószágaiban lévő Evangelicusok Tem

1°/omait elszedték , Predikátorait kiűztek 's azoknak jövedelmeiket

« R. Catholicus Papoknak adták.



55

ben a békén dolgozó Mauro Cordatóhoz (kinek

éltét egyszer megmentette) hogy eszközöljön né

ki valami jó móddal kegyelmet 's honjába való

viszszamehetést: mert a Szalánkeményi, kivált

a Szabaudiai Herczeg Ödön (Eugenius) által

megnyert, Törökökre nézve szerencsétlen Zen

tai ütközet után minden iparkodásai 's erőlkö

dései füstbe mentek, és az 1699-ben Január. 26

dikán aláírt, Febr. 16-kán Leopold Császártól

megerősíttetett 's Mártius 14-kén kicserélt 25

évekre kötött Karloviczi béke egyik pontja sze

rént néki 's véle honjokból kivándorlottaknak,

Magyar Ország határaitól vég búcsút kellett ven

niek, 's feleségeiknek is férjeik után kellett

menniek.

A Munkácsi Várat, Zrínyi Ilona 1688-ban

Január. 18-kán Gróf Caraffának, fellyebb em

lített feltételek alatt, általadván 's abba Né

met őrző sereg szállíttatván, magának Zrínyi

Ilonának az egyesség egyik pontja szerént,

gyermekeivel, Ferencczel és Juliánna-Borbálá

val Bécsbe kellett menni, hol azonnal tudtára

adódott, hogy a Császár, mind ő reá, mind

gyermekeire való felügyelést, Cardinalis Kolo

nicsra bízta, mint gyám-atyára, ki őket megér

kezésök estvéjén magához vitetvén, ugyan azon

kocsin maga kísérte Zrinyi Ilonát az Ursulita

Apáczák Klastromjokba, hová midőn bémenni

nem akart vólna, oda bérugdosta; Rákóczi Fe

renczet pedig harmad napig egy háznál tartván,
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azután Cseh Országba Neuhausba, onnan pedig

Prágába vitette, s ott a Jézus társaságabeli

Atyák gondviselésök alá bízta, jószágainak

gondviselését mint gyám-atya általvévén és azok

ba 's azoknak jövedelmeikkel kénnye szerént

gazdálkodván. *)

Card, Kolonicsnak minden intézetei oda czé

Ioztak, hogy Rákóczi árváival a klastromi éle

tet megszerettesse, 's szélesen kiterjedt birto

kaikat annak a Rendnek kezére játsza, melly

be béállandók lésznek. Mellyre való nézve mint

gyám-atya, mind azon Herczegeknek, kik Rá

kóczi Juliánnát megkérették, kosarat adott, a'

most felhozott okból. Történt azomban, hogy

Card. Kolonicsnak Rómába kellett mennie a'

VIII-ik Sándor Pápa választására. Ezt az ő tá

vol létét felső Magyar Ország akkori Fő Kapi

tánnya, Gróf Aspermont, használni akarván, en

gedelmet kért a Császártól, Rákóczi Juliánna

megkérésére, mellyben Zrínyi Ilona is megegye

zett, és így az egybekelés minden akadály nél

kűl megtörtént.

*) Card. Kolonics parancsára adta viszsza Klobusiczki Ferencz

Rákóczi árvái jószágainak Helytartója, Bobovistye és Lenka ne

vű Helységeket, (mellyeket I Rákóczi György, Munkácsi egye

sűlt Görög Püspök Taraszovics Basiliustól elvett ) de Camellis

János Jo'sef Munkácsi Püspöknek 1692-ben Január. 21-kén, Ben

kovics Agoston N. Váradi Püspök 's Leleszi Prépost, és az említett

T. Káptalan Jegyzője T. Szegedi János jelenlétekbe, melly két

Helységeket azótta a Czernekhegyi Klastrombeli Sz. Basilius Ren

dén lévő Atyák, mind e mái napig, minden Főldes Úri jogokkal

birnak - Brevis notit. Fund.. Koriat. P. 2. p. 3. etc.
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Ez a szerencsés történet az ifjú Rákóczi

Ferenczet kivonta a Klastromból, és a Császár

engedelmével Strattman Status Minister ma

ga közbenvetésére Prágából Bécsbe vitetett,

mellynek hatalmasan ellene akart ugyan állami

Card. Kolonics, de Rákóczi, Nénje javallatára,

a Cardinalis eddigi gyám-atyaságát megköszön

vén, 's Császári engedelemmel minden jószágait

és így Munkácsot is kezéhez vévén, többet vég

hez nem vihetett, hanem hogy Rákóczinak Olasz

Országba kellett útazni, úgy gondolkozván Ko

lonics, hogy addig is Munkácscsal minden jó

szágait az ő felügyelése alatt fogja hagyni. De

ezen reménnyében is megcsalatkozott, mert a'

Herczeg, Olasz Országba menvén, uradalmai'

gondviselésöket, nem a Cardinalisra, hanem Nén

jére, 's Strattman Minister Vejére Battyányira

bízta. Kevéssel elútazása előtt Darmstadt Her

czeg leánya Magdaléna ajánltatott néki Nőűl,

melly ajánlást ő el is fogadott, de az az alapta

Ian hír terjesztetvén el, hogy a Herczeg kisasz

szony meghalt, ebből a házasságból semmisem lett.

Az ifjú Rákóczi Olasz főldi útazásában

csak esztendőt tőltött, mellyből viszszatérvén,

a Hassiai Land Gróf leányával Karolinával való

házassági öszveköttetést vette munkába. Hogy

tehát ebbéli czélját annál hamarább elérhesse »

azon szín alatt, mintha a Császári Rénus mel

lett fekvő tábort akarná meglátogatni, a Császár

engedelmével Coloniába útazott, hol a házas
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ság végrehajtódván, minthogy az a Bécsi Ud

var engedelme nélkül esett meg, azt magára ha

ragította, 's Herczegnéjével Bécsbe lett megér

kezése után, maga szállásán őriztetett egy ke

vés ideig; – hanem előmutatván a' néki ez

előtt esztendővel gyám-atyaság alól lett felsza

badításáról szólló Császári ok-levelet, szaba

don bocsátódott, 's Magyar Országi jószágaiba

jött Nőjével együtt, nevezetesen a Sárosi Vár

ba, hol egy darabig nagy csendben élt, szor

galommal kikerűlvén minden nékie hányt tőrö

ket és leseket. Ugyanis, mihelyt valami Sza

lontai és Tokai nevű két nyugtalan ember által

okozott támadás hírét meghallotta, azonnal Bécs

be termett, hol szüntelen német ruhába járt, né

met nyelven beszélt, minden gyanúnak magától

való eltávoztathatása végett, sőt Gyóntató Attya

P. Manegatti által Magyar Országi birtokit,

a Császárnak hasonló értékű örökös tartomá

nyokba adandójószágokért ajánlotta cserébe, de

ezen ő ajánlása el nem fogadódott. Nigvelli Van

demont és Buttler Tábornagyok által a csend

helyre állíttatván, Rákóczi is viszszatért a ma

ga Sárosi Várába.

Ezen időben Eperjesen feküdt őrizeten

Bádeni Herczeg Lajos Ezrede. Vólt abban egy

Leodunumból vagy Lüttichből való Longueval

nevű Fő Hadnagy ki, Eperjesről gyakran kijárt

a Sárosi Várba, s minthogy Franczia nyelven

jól beszélt azomban jeles magaviseletű ember
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is vólt, hamar kedvébe esett Rákóczi Fe

rencznek. -

A Karloviczi béke után béhozott Jus armo

rum és forum-neo aquisticum által az Ország

lakosinak egy része polgári szabadságában tar

totta magát megsértetettnek; másik része pedig

vallásában érzett nyomattatása miatt békételen

kedett; az utólsó rendbelieknek okot adván a'

panaszra Esztergomi Érsek, Cardinalis 's Fő

Cancellár Kolonics Leopold, ki nyilván azt me

ré állítani, hogy minekutánna egész Magyar Or

szág Leopold Császár hatalma alá jutott, egész

szen vége van, mind a két rendbéli Evangélicu

sok vallásbeli szabadságoknak; és ilyen szókat

is ejtett: Faciam Hungariam captivam, postea

mendicam dein Catholicam; vallásos buzgalmá

ban ily eszközöket akarván használni czélja ér

hetéséhez. – Mind a két rendbéli békételen

kedők köz Fejök lett II-ik Rákóczi Ferencz,

arra vévén őtet 1700-ban a Konstánczinápolyi

Udvarnál lévő Franczia Követ, leginkább pe

dig Brunóczi Bercsényi Miklós, kivel szoros

barátságban élt, és mások. Rákóczi tehát egy

Levelet készített a Franczia Királyhoz 's an

nak Ministeréhez, Bresierhez, mellynek elvite

lére magát Longueval ajánlván szabadságot kért

az Ezeredtől hazájába való mehetésre, a felvál

lalt követség ezen szín alatt lejendő végrehajtá

sa végett. El is indúlt Longueval, de a Rákóczile

velét Bécsben a Ministeriumnak bémutatta, szán
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dékát kinyilatkoztatta 's a' véle tartók nevöket

felfedezte. Az Udvar, hogy a többi öszveesküd

teket is kitanúlhassa, 's a' Franczia Udvar gon

dolkozása módját is megtudhassa, elbocsátá Lon

guevalt Párisba, ki Barbesiertől hozott is mégpe

dig kedvező választ, és midőn Rákóczi 1701

ben Febr. 11-kén bővebb útasítással ismét Pá

risba küldötte vólna Longuevalt, ez akkor is

az ő titkát elárúlyán, Bécsenn keresztűl bocsá

tódott ugyan, de Linczbe érvén, ott azonnal el

fogattatott, nála lévő írások tőle elvevődtek,

mellyeket illy esetben néki fogadása szerént sem

mivé kellett vólna tenni. Rákóczi Juliánna,

Longueval elfogattatását meghallván, Rákó

czinak azonnal megírá; de ez azon hitbe lévén,

hogy Longueval, a néki adott leveleket sem

mivé tette, megmaradt a Sárosi Várban, beteg

Nője mellett még akkor is, midőn meghallotta,

hogy Salári Tábornok Eperjesre megérkezett,

ki 1701-ben Május 29-kén két Kapitányt két

Batalion katonasággal a Sárosi Várba küldvén,

ötet éjjel elfogatta, és egy darabig Eperjesen

tartván, parancs szerént Bécsbe akarta vinni,

de az útban, már közel Bécshez, azt a rendelést

kapta, hogy vigye Német Újvárba (Neusta

dium). – Ugyanekkor, sok előkelő veletartók

is elfogattattak; Bercsényi pedig Lengyel Or

szágba szaladt, midőn már Ulefeld Tábornok

kiment az ő elfogására.
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Rákóczi Németújvárban abba a szobába

zárattatott, melybe az ő annyáról álló Nagy At

tya Zrinyi Péter tartatott fogva. Hat hetek el

teltök után a Császár az ő megvi'sgálására, N.

Ujvárba küldötte Austriai Udvari Cancellár Gróf

Buccelinit és Hadi Tanács Referendáriusát Eu

lert, 's kevés ellentmondás után, hogy a Csá

szár eránt való engedelmességének nyilvánvaló

bizonyságát adja, minden eleibe tett kérdések

re állhatatos bátorsággal felelt vagy állító, vagy

tagadó módon; 's ugyan akkor az ő látására el

halaványodott Longuevallal is szembe állítódott,

kinek megengedett ugyan, de intette, hogy ha

mis vádját, ha lelkét elveszteni nem akarja, es

küvel ne támogassa, de a nagy jutalmat álmo

dó egyetlen egy vádoló, mind ezekkel nem gon

dolván, a hitet letette, Szirmayt, Vayt és Oko

locsányit is elárúlván, -

Azomban Rákóczival, mint gonoszságáról

meggyőzetett bűnössel úgy bántak, és ellene pert

indítottak. A vád pontjait a N. Újvári Polgár

Mester által akarák vele közleni, de ő nyilván

megmondá, hogy hanemha a Hon törvényei sze

rént bánnak vele, azokat legkissebb újjával sem

fogja megilletni, minthogy azokat a Polgár-Mes

ter parancs szerént az asztalra letévén Rákó

czi azokat sem meg nem illette, sem azokra leg

kissebbet sem felelt. -

A velevaló bánásmódjából látván Rákóczi,

mit reménylhet a jövendőkre nézve, 's mit vár
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hat attól a Judicium delegatumtól, mellynek

Előlűlőjévé Gróf Buccelini Julius Fridrich ne

veződött ki, 's eszébe jutván Nagy-Attyának

Zrínyi Péternek szomorú kimenetele, ki éppen

abban a szobában tartatott fogságba : szabadú

lásról kezdett gondolkozni, 's egy Lehman nevű

Porosz születésű őrízeten lévő Kapitányt, maga

pártjára hódítván, annak segedelmével, Monte

cuculi Ezrede forma ruhájába öltözködve, min

den őrökön szerencsésen általment, 's posta lo

vakon, Lehman öccsével 's egy Berzeviczi ne

vű szolgájával Sz. Marján vagy Somorján, Csaló

közön és Sárfőn keresztül Lengyel Országba

szaladt.

Rákóczi ezen reménytelen megszabadúlása,

Lehmannak ugyan halált, de az ő ügyében elfo

gattaknak 's támadással vádoltattaknak szaba

dúlást okozott. Azomban Rákóczi ellen, láb

alól lett elállása után is a per folytatódott, Fel

ség sértés bűnébe esettnek hirdetődött, és mint

halálra ítéltetettnek minden jószágai, azok kö

zött Munkács is, elfoglaltattak, 's Kamara javai

hoz kapcsoltattak; hitvese pedig és gyermekei

Bécsbe vitetvén, Klastromba zárattattak. An

nak, ki Rákóczit életbe kézbe adja 10,000; ki

hólton 6,000 forint jutalom ígérődött: melly mi

att nem kevés veszedelemre tevődött ki élete,

két esztendő elforgása alatt.

II-ik Rákóczi Ferencznek Lengyel Orszá

gi történeteit, – az ő Magyar Országba lett
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jövetele után, szerencséjének annyira lett meg

nevekedését, hogy nem csak Munkácsnak, ha

nem már 1704-ben csak nem az egész Magyar

Országnak Ura lett; az ő Erdélyi Fejedelem

mé és az I-ső Péter Czár maga közbenvetésé

re, Lengyel Királyjá lett választatását, *) az

ezt követett években szerencséjének annyira

alá lett szállását, hogy a Trencsényi és Romhá

nyi reá nézve szerencsétlen ütközetek után csak

nem minden erősebb várai a Császáriak hatal

mokba estek, elhallgatván, csak azt jegyzem

meg, hogy minekutánna II-ik Rákóczi Ferencz

a Szövetségesek Salánki gyűlésök bévégződé

sével Lengyel Országba ment vólna olly remén

nyel, hogy onnan nagy sereggel jövénd ki Ma

gyar Országba; – minekutánna az ő távollété

ben Gróf Pálfi János Gróf Károlyi Sándornak,

az öszveszövetkeztek seregeiknek szomorú hely

heztetésöket eleibe terjesztette, és a felől meg

győzte vólna, hogy a szövetségesek ügyöknek

soha jó kimenetelök nem lehet, 's ez Rákóczi

híre és tudta nélkűl akkori Debreczeni Bíró Ko

máromi György közbenjárása által Gróf Pálfival

a békességről való alkut elkezdette vólna, és

Gróf Károlyi az öszveszövetkeztek Huszti és N.

Károlyi gyűléseikben oda vitte vólna ki a dolgot,

*) Ámbár Rákóczi Ferencz köz akarattal választatott is Er

délyi Fejedelemme : mindazáltal abba Gróf Rabutin miatt, soha

meg nem erősödhetett. A Lengyel királyságot pedig önként fel

71em vállal, a.
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hogy azok, a magok köztt felállíttatott köztár

saságnak véget vetvén, magokat I-ső Jó'sef Csá

szárnak aláadták vólna, és a szövetséges katonák

a Császári seregekkel egyesültek vólna, 's ennél

fogva a béke Szathmáron 1711-ben April. 29

dikén tökéletességre menvén, Gróf Károlyi Pál

finak Ecsedet, Sarkadot, Szathmárt, Som

lyót és Kassát általadta vólna; Ungvárt pedig és

Munkácsot maga Pálfi fegyveres kézzel megvet

te vólna; minthogy a Szathmári béke 2-ik pont

ja szerént Rákóczi a Császár és Király hűségé

re viszsza nem tért, mint megátalkodottnak 's

Felségsértőnek, minden jószágai elfoglaltattak,

és így Munkácstól is örökösen elesett; maga a'

vele kikőltözött társaival, Bercsényivel, For

gáccsal, Csákyval és Eszterházival, minekután

na a Muszka seregnek, Moldvába Prut vizénél

a Törökök által lett megverettetése után, az ő

Péter Czárba vetett reménye füstbe ment –

Franczia Országba vette magát, hol minthogy sem

segítséget, sem az 1713-ban a Bécsi és Pári'si

Udvarok között kötött Ultrajectumi béke alkal

mával azt meg nem nyerhette, hogy ezen béké

be ő róla is légyen emlékezet, egész 1717-ig

a Párisi Udvartól nyert kegy–pénzzel kéntelen

vólt megelégedni, midőn a Spanyol Minister

től, Alberonitól, Madrittba hívódván, az őtet

a Spanyol és Török Udvarok között köténdő bé

ke megszerzésére's kieszközlésére küldötte Dri

nápolyba, hol III-ik Achmet Török Császár őtet
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olly megkülömböztetéssel fogadta, s olly álla

potba helyheztette, hogy Konstánczinápolyhoz

közel a Jenikói múlató Kastélyban szinte feje

delmi módon élhetett, mind addig, míg Rodos

tóba menvén 1725-ben meg nem halt, életének

59-dik évében. *

Ekképpen Munkács Várával 's az ahoz

tartozó uradalmakkal a magyar királyságban

I-ső Jó'sefet követett VI-dik Károly Császár'

birtokába esett, ki nem sokáig tartotta azt ke

zei között, mert tekintetbe vévén a Gróf Schön

born Lotharius Ferencz Moguncziai Érsek és

Választó Fejedelemnek, 's a Német Birodalom

Fő Cancellariusának, a felséges Austriai Ház

eránt kimutatott tántoríthatatlan hűségét, és a'

Császári seregeknek tett nagy áldozat tételeit,

Munkácsot (a Várat kivévén) 1726-ban a fent

tisztelt Grófnak ajándékozta, ki is 1728-ban el

húnyván, a királyi adomány Levél, a' familiá

nak 1728-ban Sept. 29-kén kőlt és a Felség ál

tal is helybehagyatott egyezése 's öröködésének

rendszabása szerént, Gróf Schönborn Buchaim

Wolfstal Fridrik Károly, Bambergi és Herbipo

lisi Érseknek, Német Birodalombeli Választó

Fejedelemnek, 's a Birodalom Procancellariusá

nak, adatott ki 1731-ben Junius 4-kén , ki 1740

ben történt haláláig bírta mind a két (Munkácsi

és Sz. Miklósi) uradalmat, midőn azok Gróf

Schönborn Eugenius Ervinusra szállottak; de

minthogy még akkor csak 19-dik évében vólt,

5
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tehát a nevezett uradalmak, Gróf Schönborn

Ferencz György, Treviri Érsek és Választó Fe

jedelem, és Édes Annya Manteforti Grófné által

kormányoztattak 1752-ig. Ekkor maga vette

azokat kezéhez Gr. Eugenius Ervinus, és azo

kat mind addig csendesen és megháborítás nélkűl

birta, míg 1767-ben a királyi Ügyvéd által, a

Munkácsi, mint Ország törvénnye által a ma

gyar Koronához kapcsolt uradalom végett, per

be nem idéztetett, a' Sz. Miklósi uradalom il

letetlen maradván. Azonban elvesztvén pörét, a'

Munkácsi uradalom 1788-ban Aug. 11-kén tőle

a királyi Ügyvéd által elvétetett, s azt bírta

szinte 1792 Január 20-ig; hanem a tisztelt Gróf,

a királyi Felséghez folyamodván, az ő Felsé

ge maga közbenvetésére az 1794-ki Országgyű

lése 7-dik törvény czikkelye szerént a Munká

csi uradalom 1792-ben néki viszszaadódott, és

a helyett a Tiszamellyéki Kerületbe Bács Vár

megyébe helyheztetett Kamara-Helységek, ú. m.

Martonos, Ó-Kanisa, Szenta, Osztrovo vagy

Ava, Mohol, Petroszelo, Ó-Becse, Sz. Tamás,

Kirja, Földvár, Csarole, Új és Ó-Kobilya és

Goszpodine kapcsoltattak a Koronához. Így hát

Gróf Schönborn Eugenius Ervinus Kamarás ,

Titkos-tanácsos és arany gyapjas Vitéz, visz

szanyervén a Munkácsi uradalmat, bírta azt

1801-ig, midőn Jul. 25-kén életének 75-dik

évében elhúnyván, az örökösödés rendszabása

szerént, mind a két uradalom birtokába, Gróf
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Hugo Ervinus Schönborn, Wiesenthaid Kamarás

és belső titkos Tanácsosnak kellett vólna kö

vetkezni : de részszerént aggott kora , rész

szerént több birtokai kiterjedtségök tekinteté

ből, azokat az ő Stadion Tanhausen Anna Gróf

nétól *) született első fijára Schönborn Bucha

im Ferencz Filep Gróf, Kamarás most már bel

ső titkos Tanácsos, a Bavariai királyi Sz. Hu

bert és Máltai Rend Vitézzére, tekintetes Bereg

Vármegye örökös Fő Ispánja, ő magosságára bo

csátotta által, kinek Gróf Ley 'Sófia hitvesé

től leány magzatin kívűl öt férjfi magzati vagy

nak, úgymint Gróf Tódor, Ervin, Filep, Frid

rik és Károly, kik mind az öten Császári Ki

rályi Ezredeknél szolgálnak, két első Kapitá

nyi, a többi Hadnagyi rangal. 4 -

Így hát 1801-től fogva Munkácsot és az

ahoz tartozó Munkácsi és Sz. Miklósi nagy ki

terjedésű Uradalmakat *) Schönborn Buchaim

Ferencz Filep Gróf, Kamarás 'sa' t. ő magos

sága birja, és azokat a Munkácsi mély bélátá

sú 's jól elrendelt fő tisztsége által, maga Bécs

ben lakván, bőlcsen igazgatja, ki is hogy a'

jó rendet 's annak gyümőlcsét a bóldogságot 's

jóllételt alattvalói között húzamos időkig lássa

's egész virágzó Grófi nemével sokáig éljen »

tiszta szívemből kívánom ! ! !

*) Maga a Gráf meghalt 1801-ben Mart. 29-kén életének 89

dik évében; a Grófné pedig 1817-ben Novemb. 15-kén 74-ik évében:

") A két uradalom kiterjedtsége 45 L mértföldet teszen. .

***
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2) Munkács Városának és Vá

rának világi történetei.

Micsoda kedves és kedvetlen történetek ;

változások és viszontagságok érték Munkács

Városát és annak Várát, dicső Eldődeink ki

jövetelektől fogva, mind e mái napiglan, a fel

lyebb előadattakból is ki lehet hozni: de az ott

említett történeteken kívűl, más olly viszontag

ságokon is ment keresztül, mellyeket itt elhal

gatni nem lehet. Minthogy tehát Munkács, ez

a mind régiségéről, mind nevezetességeiről, mind

nagy béfolyású történeteiről nevezetes magyar

Város, megérdemli a bővebb megesmertetést;

úgy ítélek, hogy nem leszsz feleslegvaló, ha

az első szakaszban előadott történetein kívül,

más nevezetesbb történeteit is rövideden leraj

zolom. - -

Arpád, Zoltán, Takson 's Geiza Fejedel

mek, és Sz. István, Péter, Aba Samu, I. And

rás, I. Béla és Salamon Királyok alatt, és így

895-től fogva 1083-ig micsoda változásokon és

történeteken ment által Munkács Városa, mint

hogy Történet Íróink fel nem jegyezték, előad

ni nem lehet. Hanem a nevezett 1083-ik év

ben, a Sz. István, Imre Herczeg és Sz. Gellért

Szentek közzé lett számláltatások (Canonizatio)

alkalmával, Salamon a Visegrádi fogságból ki

bocsátódván, a Fekete tenger mellé, a KúnokVe
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zérökhöz, Kuteschez ment, s annak azt ígéré:

hogy ha őtet a királyságba viszszateszi, Er

délyt néki adja, és leányát is nőűl vészi; Ku

tesch tehát roppant sereggel az Országba bé

rontván, egész Ungvárig minden eleibe akadtat

tűzzel vassal elpusztított, és ekkor Munkácsot

is felégette, lakosait részszerént megölte, rész

szerént a hegyek közzé iramtatta, és kegyetlen

vérszomjának s*dúlásának több szomorú nyo

mait is hagyta vólna maga után, ha László Ki

rály ellene felkelvén, őt az Országból ki nem

kergette vólna.

Kiűzettetvén Kutesch az Országból, Mun

kács városa elszéledt polgári is viszszaszálin

góztak és a várost megépítették. De Történet

Íróink szinte 246 évek lefolyta alatt, Munkács

ról egy szóval sem emlékezvén, kivévén azt a'

nevezetes történetet, hogy II-dik vagy Jérusá

lemi András Király, azt ígérvén a Római Sz.

Pápának, hogy az Orosz Fejedelmeket a Ke

resztyén Vallás bévételére fogja kénszeríteni;

ezen ígérete következésében, 1233-ban Augus

tus hónapban keresztes hadával itt szállott tá

borba, és itt készűlt az említett évben, az a'

híres Concordata, melly a' R. Cath. Papság jóg

jainak az Országba legerősebb alapjok *); azon

1310-ig micsoda változások estek, 's micsoda

*) Az a kis hegy, mellyen ekkor a Király Sátora fel volt

vonva, még ma is Király Szeknek hívattatik.
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történetek mentek rajta keresztül? vastag fir

hang fedi. Annyi bizonyos, hogy az említett

1310-ben Omodaeus, a Nádor, I. Károly Király

idejében, Gölnicczel, Lublóval, Abaúj és Zem

plén vármegyékkel, Munkácsot is erővel hatal

ma alá hajtotta, és annak lakosit mind addig sa

nyargatta, míg a Kassaiaktól megölettetvén,

Munkács ismét az I. Károly Király békességes

birtokába viszsza nem esett.

Az 1359-dik év táján, Munkács Városát,

a körülötte kivált északra fekvő 300 falukkal,

annak lakosi egészen üresen hagyták, Ura

ikkal, Bogdán és Dragos Oláh Fejedelmekkel,

Moldvába költözvén. A pusztán maradt földet

Munkáccsal és az üresen hagyott 300 falukkal

I-ső vagy Nagy Lajos Király Koriatovics vagy

Kiriatovics Tódor Lithvániai Herczegnek adta

Munkácsi Herczegi czimmel, ki Lajos Király

engedelméből Podóliából 40,000 Oroszokat hí

vott ki; azokat, a pusztán maradt 300 faluk

ba telepítette, Munkácsot pedig kőfallal körül

kerítette, de a melly kőfal idővel annyira el

pusztúlt, hogy annak most csak legkissebb nyo

mát sem lehet látni. Mikor 's kik által pusztítta

tott pedig el ez a kőkerítés, és ugyan akkor ma

ga a Város is micsoda veszedelemnek lehetett

kitétettetve: mind ezeket setét homály fedvén,

előadni nem lehet. Hihetően akkor történt ez,

mikor a Lengyelek 1656-ban az Országba bé

ütvén, a többek köztt Munkácsot is porrá éget
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ték, 's lakosait részszerént megölték, részsze

rént a hegyek közzé kergették, mint alább bő

vebben meg fogjuk látni, Herczeg Koriatovics

Tódor nagyobbította és erősítette meg a Mun

kácsi Várat is, azt a termés kövekbe nagy erő

vel 's fáradsággal béásott árkokkal körülvétette,

's abban egy szinte 50 ölnyi mélységű kútatása

tott, 's az akkori ízlés szerént felkészítvén,

mind addig abban lakott, míg 1395-ben Podó

liába menvén és ott elfogattatván, meg nem

ölettetett. -

Ekképpen Munkács virágzó állapotba hely

heztetődvén, következett években Er'sébet Ki

rályné, Brankovics György Szerviai Despota

és Hunyadi János pártfogásuk és kedvezőleg fe

dezgető óltalmok alatt annyira nevekedett, 's a'

pallérozódásnak oly grádicsára lépett, hogy Hu

myadi János 1445-ben méltónak ítélé arra, hogy

szabad városok közzé számlálná, 's mind azon

jógokkal 's szabadságokkal megajándékozná,

mellyekkel más szabad városok élni szoktak. *)

De meddig élhetett Munkács ezen jógokkal 's

szabadságokkal 's micsoda környűlállások 's tör

ténetek okozhatták az azokból lett kivetkezte

tődését, nyomába nem akadhatóan előadni nem

tudom, hanem úgy látszik, hogy csak hamar a'

világ bámulta halhatatlan Hunyadi János 1456

*) Vid Privilegium de anno 1445 sub dato Böszörmény. Fe

ria 4-a proxima post Dominicam Misericordia Domini exhibitum
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ban Aug. 11-kén történt halála után, ismét visz

szaesett régi állapotjába, mert Horogszegi Szi

lágyi Er'sébet, Hunyadi János özvegye, azt

Főldes Úri jóggal bírta, és az ezután követke

zett években, minden alább előadandó szabadság

Ievelei mellett is, néminémű Főldes Úri hata

Iom alatt vólt és van mind e mai napiglan.

Hogy 1466 táján Munkácsot és annak vidé

két nem kis veszedelem érhette, megtetszik

Horogszegi Szilágyi Er'sébetnek, Mátyás Ki- .

rály édes annyának, Munkácson (1466 Feria 5-a

proxima ante festum omnium sanctorum) a Kere

petzi, Lánfalvi, Ztánfalvi, Závidfalvi, Hát

megi, Árdánházi , Medenczei, Drága-Bártházi

és Sándorfalvi lakosok adózásaikat meghatáro

zó 's így kezdődő leveléből: Nos Elisabetha,

Seren. Princ. D. Matthiae. D. G. R. H. etc. Ge

ziitria , memoriae commendamus per praesentes

quod cum nos venissemus, pertinentias Castri no

stri Munkács et posssesiones in iisdem habitas sa

tis oppressas et desolatas vidissemus, volendo

anamquemque possessionum nostrarum relinquere,

in bona dispositione, inter caetera possessiones

nostras Valachicales, videlicet Kerepecz, Lán

falva etc. vocatas, in his dispositionibus et gra

tiis, duaimus relinquendas etc. Ugyan ebből a'

levélből az is kijő, hogy még ekkor is az em

lített helységeket Oláhok lakták, kik minden

kétségen kívűl, Bogdán és Dragos Fejedelmek

kel Moldvába kiköltözött Oláhok ivadéki 's hát
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ra hagyott maradéki vóltak, de hogy ezek mi

kor vándorlottak ki, 's lassan lassan mikor vál

toztak's lettek Oroszokká, 's a' most azon hely

ségeket lakó Oroszok (a német lakosokkal gyar

matasított Kerepeczet kivévén) azoknak mara

déki-é, kiket Herczeg Koriatovics Tódor Po

dóliából kihozott 's Munkács körűl letelepített?

bizonyosan meghatározni nem lehet.

Nem külömben 1491-ben 's táján is Mun

kács, az Országban kóborló Lengyelektől és az

Albert Herczeg pártját fogó némelly Nemesek

től, hogy nem keveset szenvedett és hogy an

nak lakosi tetemesen megkárosíttattak, ki lehet

hozni az ifjabb Hunyadi Jánosnak, a Dalmat,

Horváth és Tóth Országi Bánnak, Oppoli és

Liptói Herczegnek, a Város levél-tárjába még

ma is meglévő védő 's köteleztető (protectionalis

et praeceptorialis) leveléből *), mellyben Hu

nyadi, mint Munkács Ura, parancsolja, hogy

az Al-Ispánok és a Munkácsi Vár Kapitányja,

a Munkácsi megkárosíttatott lakosoknak ele

get tétessenek, 's vallott káraikat kipótoltassák.

Az ezután lefolyt időkben, egész az 1526.

Aug. 29-dik napján tőrtént megsirathatatlan Mo

hácsi gyászos ütközetig, virágzó és bóldog ál

lapotban vólt Munkács. A kereskedés, mester

ségek, szántás vetés és szőlő mivelés divatba

*) Sub dato , Feria 2-a proxima post Festum assumtionis B.

Virginis Mariae, -
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lévén: az uralkodó felséges Fejedelmek által, ,

a tőlök nyert jógokban 's szabadságokban óltal

maztatván, 's gyengédeden fedezgető szárnyaik

alatt, csendes békességben élvén, Munkács na

ponként nevekedett 's lakosainak számok szapo

rodott. De a szerencsétlen Mohácsi ütközet u

tán, midőn Zápolya János és I. Ferdinánd, a ma

gyar királyságon egymással vetélkedtek, rész

szerént az ellenség dühe, kegyetlensége és a'

háború minden iszonyatosságai miatt, részsze

rént a mindenfelé elharapódzott pusztító pestis

miatt annyira elpusztúlt, 's lakosaitól annyira

megfosztatott, hogy annak helyreállítása 's eléb

beni virágzó állapotjába lehető helyheztetése

szinte lehetetlennek tetszett. A háború viszontag

ságitól 's a pestis kegyetlenségétől megmaradt s

elszéledt lakosok, csak lassan szivárogtak visz

sza; düledékben lévő épületjeiket, utólsó szük

ségre jutott állapotjokban, a pénznek és élelem

re valóknak szűk vóltok miatt fel nem épít

hették, és az egész város sok ideig a maga gyá

szos omladékában hevert. Hogy tehát János Ki

rály, mint Munkácsnak akkori Ura, a várost

megújíthassa's megépíthesse: királyi levelével,*)

három évi minden adózásaikat elengedé a'

lakosoknak, 's őket minden terhek alól felól

dozá. Igy apródonként Munkács feléledvén , is

mét kezdenevekedni s lakosainak számok sza

") Sub dato, Budae, Feria 2-a post Festum exaltationis.
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porodni, és már akkor, mikor Suraklini Pet

rovics Péter birtoka alá esett, meglehetős ki

terjedtsége vólt, és ha az ezután következett

években I-ső Ferdinánd Király seregeitől nem

szenvedett 's ismét meg nem rongáltatott vólna,

elébbeni virágzó állapotját újjolag elérte vólna.–

Ugyanis - -

Surak.lini Petrovics Péter 1557-ben Octób.

13-kán történt halála után Munkácsnak tör

vény szerént I. Ferdinánd birtokába kellett vól

na általmenni: de Izabella, János Király özve

gye, azt a maga fija, János 'Sigmond számára

elfoglaltatta. I. Ferdinánd Király tehát, fegy

veres kézzel igyekezte azt viszszavenni: de si

keretlen lett minden igyekezete, mert Bebek

Ferencz és Balassa Menyhért, az ő ostromló

seregét, minekutánna az a várost tetemesen meg

rongálta, a Vár alól elkergették, 's azt a'Vá

rossal együtt Izabella kezei közt megtar

tották. -

Sok kárt okozhatott Munkácsnak és annak

lakosinak az 1561-ben János 'Sigmondtól az I.

Ferdinánd részére hajlott Balassa Menyhért is,

ki I. Ferdinánd megegyezésével, minden ere

jét arra fordította, hogy Munkácsot János 'Sig

mondtól maga számára elfoglalhassa; de ezen

igyekezetében a Huszti Vár Kapitányja, Hagy

mási Kristóf, őtet megakadályoztatta, az ő Hal

mi kastélyját, mellyet I. Ferdinánd engedelmé

ből olly czélból építtetett, hogy Munkácsot an
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nál könnyebben kézre keríthesse, és a honnan

azt nyughatatlankodtatta 's az abba vivő útakat

félelmesekké és veszedelmesekké tette, – fől

dig lerontatván, 's az abban lévő őrsereget szé

lyelszórván.

Nem kevés szenvedésnek 's rettegésnek

lehetett Munkács akkor is kitétettetve, midőn

Zápolya János 'Sigmond Szolimán Császárnak

Belgrád mellett lett pompás megköszöntése után,

Erdélybe, onnan N. Váradra menvén, 's Tokaj

felé tett útjában, 'Sákai és Bajomi Várakat

megvévén, Tokajt ostrom alá fogta. Hol érté

sére esvén Szolimán Császárnak Sziget Vára

alatt történt halála, minekutánna az ostromot

félbe szakasztotta és N. Váradra viszszaindúlt

vólna, az ő segítségére adott Tatárok, a Ti

sza és Szamos mellyékét elpusztítván, egy

szárnyok Bereg és Ugocsa Vármegyéket borí

totta vólna el, midőn Munkács, valamint Be

regszász is, a Tatár kegyetlenség dühét kén

telen vólt megérezni. Valamint akkor is sok nyo

morúságot és kárt vallott Munkács, midőn azt

Maximilián Király János'Sigmondtól alku sze

rént kezére nem keríthetvén, 1567-ben aztVá

rával együtt Svendi Lázár és Forgács Simon

által ostrom alá vétette, és Febr. 2-kán Lugosi

Jánostól és Kerepesi Demetertől elvétette.

Úgy látszik, hogy 1567-től fogva 1657

dikig, Munkács a békesség csendes kebelé

ben annak édes gyümőlcseit megháborítás nél
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kül kóstolgatta, *) kivévén Gróf Eszterházi

Istvánnak, Bűdi Mihálynak és Özvegyének Ár

tándi Annának a lakosokon elkövetett erősza

koskodásaikat. Hanem a nevezett 1657-ben II

dik Rákóczi György, midőn a Svédek mellett,

az Ottomaniai Udvar megegyezése nélkül a'

Lengyelek ellen fegyvert fogott, 's seregét Krak

kónál a Károly Gusztáv seregeivel egyesítette:

Dániai Király, Károly Gusztáv távollétét hasz

málni akarván, 70,000 emberből álló fegyveres

sereggel Svéd Országra akart rohanni, mit en

nek Királyja megértvén, kéntelen vólt Lengyel

Országot elhagyni, 's tartományai óltalmokra

viszszasietni. Így II-dik Rákóczi György ma

gába maradván, midőn egy felől a Lengyel Ve

zérektől, azok között Zarnescitől gyalázatos

béke kötésre kénszeríttetett vólna, más felől

pedig Kemény János, II-dik Rákóczi György

Fővezére; kevésre olvadt serege Podóliában

a Tatároktól megverettetett s egészen semmivé

tétetett vólna: Lobomorszki, Lengyel Vezé

rek egygyike, egy csoport Lengyellel Magyar

Országba béütött, Munkácsot 300 falukkal fel

perselte, lakosait részszerént kardra hányta,

részszerént a hegyek közzé kergette. Ugyan ez

a szomorú sors érte ekkor Beregszász Városát

* – *-*

*) 1645-ben I-ső Rákóczi György: Munkácson alkudozott a'

Franczia Udvar követségi Biztosíval de Croyssy Antallal és Mar

silivel.
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is, hol a nevezett Lengyel Vezér, magokat a'

Templom kerítésébe vett lakosokat, minden ir

galom nélkül felmészároltatta, a Templomot,

tornyot, sőt az egész Várost lángba boríttatta,

's a pusztán hagyott omladék falakra ezt írat

ván: Vicem pro vice reddo tibi bone vicine.

A szomszéd Lengyeleknek ezen barátság

talan látogatásuk után az elpusztúlt Munkács

és annak az előtt kies vidéke, egy rengeteghez

hasonló bús magány lett; a veszedelmet 's ha

lált kikerűlt és elszéledt kevés lakosok, több

nyire az Ország alsóbb részeiben maradtak és

csak igen kevesen tértek viszsza sűrű könny

záporral áztatott omladékaik közzé. II-dik Rá

kóczi György Fejedelemnek is a mostoha kör

nyülállások nem engedének időt, gondját Mun

kácsnak újonnan lejendő felépítésére fordítani;

mivel IV. Muhamed Török Császár megneheztel

vén reá azért, hogy a véle szövetséges Len=

gyeleket haddal megtámadta, követei által pa

rancsolt az Erdélyieknek, hogy az engedetlen

II-dik Rákóczi György helyett, más Fejedel

met válaszszanak. Rákóczi tehát a kénszerítő

szükségnek engedni kéntelen lévén, lemondott

ugyan a fejedelemségről, és az Erdélyi Rendek

től választott Rhédei Ferencznek általadta; de

csak hamar megbánván cselekedetét, fegyver

rel akart magának útat nyitni a fejedelemség

re, mellyből mind Erdélynek, mind Magyar Or

szág alsóbb részeinek megsirathatatlan romlá
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sok, mind magának végső veszedelme követke

zett; mert Gyula-vára és Fenes nevű falu kö

zött 1660-ban Május 2-kán történt ütközetben

halálosan megsebesíttetvén, innen a N. Váradi

várba vitetett, hol Junius 7-kén elhúnyt életé

nek 40-dik évében. #

II-dik Rákóczi György szerencsétlen halá

la után, az ő Özvegye Báthori Sófia fejedelem

Aszszony lett Munkács Városának (a Vár ma

ga épségében megmaradván) újra felépítője, ki

mindenfelé leveleket küldözvén, az elszéledt

lakosokat nagy ígéretekkel hívta viszsza, 's

más idegeneket is gyűjtött édesgető ígéreteivel

a maga szárnya alá; úgy hogy Munkács kevés

idő múlva valamennyire ismét megépíttetett, s

lakosainak számok szembetűnőleg megneveke

dett, és ha a Jézus társaságabeli Atyák taná

csokon járó Bátori 'Sófiától támasztott vallásbe

li üldözés, mint alább meg fogjuk látni, lako

sait meg nem ritkította vólna , 's más kedvet

len történetek közbe nem jöttek vólna, elébbe

ni virágzó állapotját ismét elérte vólna.

Még a Lengyel dühösség szomorú nyomai

a siralmas állapotra jutott Munkácsnak majd min

den részein láthatók valának; még szinte gő

zölgött az ártatlan polgárok vérökkel kövérít

tetett főld, 's remegett minden zörrejre a Vá

ros népe, midőn új réműlés lepte meg a megfé

lemlett lakosok szívöket, 's új veszély fenyeget

te hamvaiból megelevenedni még csak most kez
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dő Várost. Ugyanis I-ső Rákóczi Ferencz,

Zrinyi Péterrel, az Ipával, Nádasdival, Frange

pánnal és Tettenbachal, I. Leopold Császár el

len támad: egy csoport katonával Munkácsra

ütött, azt csak hamar elfoglalta, 's a' Várat os

trom alá fogta; a lévén hihetően czélja, hogy

az Attyától, II-dik Rákóczi Györgytől, Munkácsi

Várba gyűjtött kincset kezére kerítvén, Leo

pold Császár ellen sikeresebb lépéseket tehes

sen; vagy, hogyha a szerencse nem találna né

ki szolgálni, abban az esetben, a Munkácsi Vá

rat megvévén, abba magát megvonhassa, 's el

lenségei ellen óltalmazhassa. De sem ez, sem

amaz czélját el nem érheté, mert Bátori 'Sófia

az ő édes Annya , férjfiúi bátorsággal óltalmaz

ta a Várat, s őtet ostromló seregével együtt,

ágyú golyóbisokkal kergeté el a Vár alól, 's

így a Város az alkalmatlan látogatóktól megsza

badúlván, és a veszéllyel fenyegető fellegek fe

lűle eloszolván, nyert egy kis pihenésre való

időt, mind addig, míg 1662-ben a Tatár dühös

ségnek ismét ki nem tétetett. Ugyanis • •

Tatár fogságból haza szabadúlt Kemény Já

nos, a gyenge Bartsai Ákos helyett 1661-ben

Január 1-jén az Erdélyi Rendektől Fejedelem

mé választatván, midőn e miatt a Török Udvar

boszszúállásra ingereltetett vólna, a Törökök

Bánfi-Hunyadnál és a Vaskapun Erdélybe bé

rontottak, és Kemény Jánost velek lévő Tatárok

üzőbe vévén, Magyar Országba kergették; és
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itt is mindenütt nyomában lévén, Máramaros,

Bereg és Bihar vármegyéket elborították 's hal

latlan kegyetlenséggel elpusztították, midőn

hogy Munkács is érezte a Tatárok pusztító dü

höknek erejét, ki lehet hozni Kastal Jánosnak

Nova Daciájából, part. V-a pag. 90. hol így ír:

Tartari rabie et horribili populatione, Biharien

sem, Munkacsiensem et Maramarosiensem ag

rum, multis mortalium millibus trucidatis aut in

servitutem abactis evastant : reflearo deinde iti

mere Ali Passa et Tartari, Transylvanian Ca

lendis Junii regressi uno veluti turbine evastant,

etcetera.

Munkács Városának és Várának Csomakő

zi 'Sigmond és Gábor által lett megtámadtatása

és ostromoltatása a Tatárok béütésök 's rabló

pusztítások előtt történt-é, vagy azoknak kita

karodások után: bizonyosan meghatározni nem

tudom. De hogy ez megtörtént, kitetszik Bá

thori Sófia Fejedelem Aszszony hites Ügyvéd

je, Főldessy János által a fejedelem Aszszony

számára elfoglalt 's Munkácsi uradalomhoz kap

csolt Bereg Vármegyében helyheztetett kis Lo

hó nevű falunak viszszafoglaltatása, és Csoma

közi 'Sigmond Özvegyének Ibrányi Sófiának

1674-ben Sept. 30-kán történt viszszaadattatása

alkalmával e végre kiküldött Tttes. Várme

gye bíztossága relatiójának ezen soraiból: Cel

sissima Principissa Domina Sophia Báthori etc.

medio egregii Stephani Főldessy, legitimi Pro

- 6
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curatoris sui, permodum solennis protestationis

significare et detegere volunt hunc in modum qua

liter superioribus disturbiorum temporibus, et per

niciosis rebellionum motibus egr. Sigismundus et

Gabriel filii alterius condam Sigismundi Csoma

közi ea generosi Domina Sophia Ibrányi Consor

te sua suscepti, contra S. C. R. Mattem Domi

num nostrum naturaliter clementissimum rebella

re, arma sumere et cum evteris suae Mattis ho

stibus et rebellibus associari, Arcemguogue Mun

kács obsidere non formidassent, etc.

Az ezután következett években is felette

szomorú helyheztetésben vólt Munkács; mert

nem csak az 1679-ben kiütött 's Mártius hólnap

jától egész Octóberig dühösködött pestis fosz

totta meg számtalan lakosaitól, hanem az 1682

ben támadt polgári háború minden viszontagsá

ginak is ki vólt tétetve. Ugyanis

Gróf Tököli Imre szerencséjének hanyatlá

sával Caprarà Tábornok minden igyekezetét

arra fordította, hogy Tököli kezei közzűl, a'

még bírtokában lévő egyetlen egy Munkácsot is

kitekerje; mellyre való nézve, azt minden felől

megszállotta, a minden erősség és kerítés nél

kűl lévő Várost csak hamar megvette, és ágyú

it a Várnak szegeztetvén azt éjjel és nappal

lövette. De Zrínyi Ilona, Tököli Imre férjfiúi

bátorságú Nője, olly megrettenthetetlenül ól

talmazta azt, hogy ha az első szakaszban elő

adott Tököli Imre kétségbe esésre mutató ví
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gyázatlan lépése miatt indúlatba jött Vár Ka

pitánjának fortélyos ravaszsága közbe nem jött

vólna, azt Caprara soha kezére nem keríthette

vólna; mert öt hólnapig tartott szakadatlan os

trom után is, csak annyira sem mehetett, hogy

a Vár alatt fekvő Palánka nevű helységet meg

vehette vólna. Radics Andrásnak a Vár Kapitán

jának és Absolon Dánielnek, Zrínyi Ilona Ti

toknokjának, segítségökkel tehát a Vár 1688

ban Január. 18-kán Gróf Caraffának ált adattat

ván, a Város lakosai fenyítéket nem tartó 's

erőszakoskodó Német katonák miatt felette so

kat szenvedtek; az idő 's háború mostohaságá

tól megmaradt vagyonaikból kiforgattattak, ki

pusztíttattak, s csaknem kóldús botra szorít

tattak. Ehez járúlt az 1690-ben elhatalmazott

kegyetlenkedő éhség, és a rendkívűlvaló adó

bészedésére kiküldött adó-szedők és Német ka

tonák határt nem esmért zabolátlanságok's hal

latlan erőszakoskodások *), mellyek miatt a'

*) Melly siralmas állapotban 's kínos helyhezetben lett légyen

ezen idő tájban nem csak Munkács, hanem az egész Haza is,

nyilván megtetszik ama Hős nagy Honfinak Eszterházi Pál Vá

dornak I. Leopold Császárhoz írt minden T. Vármegyekkel közlött,

a rendkívűlvaló adót beszedők hallatlan erőszakoskodásaik miatt

gyászos állapotra jutott, már külömben is a' Török vad keny és

Hazafiak egyenetlenségök 's pártütésök által megnyomoríttatott Ha

za siralmas sorsát előterjesztő ezen leveléből: Sacratissima ete.

quaenam damna amicus etiam exercitus intulisset regno Hungariae

nemo satis describet etc. plurimi pagi totaliter incinerati, incolae

bonis despoliati et trucidati sunt, et quod acerbius fuit, iidem

illi, qui propter fidelitatem a Turcis in nihilum quasi redactifuere,

6 3k
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Munkácsi lakosok szinte mtólsô inségre jutottak,

úgy hogy sokan közzülök kéntelemek vóltak la

Κό helyeket elhagyni, és Erdélyben 's egyébütt

menedék helyet keresni. Råkóczi árváinak két

Gyäm-Attyok, Cardinalis Kolonics és Klobu

siczki alatt is, nem hogy könnyebbedett vólna,

söt inkább még terhesebbedett a' lakosok álla

potjok, mint ezt alább meg fogjuk látni. —

' A'Jus armorum és Forum Neoaquisticum ál

tal békételenségre fakasztott Ország' lakosinak

felzendülésök alkalmával sem maradt Murakács

Városa myaggatatlan , hanem a' háború kiütésé

vel, legelöször is néki kellett megérezni a' had

ad soloendas contributiones et sustinenda hiberna quarteria adaci;

sunt , cum tamen vicínae Austriae similiter ruinatae, ad aliquot

, annos exemptio data' sit, quo beneficio , Hungariae partibus a Tur

ca , ob servatam fidelftatem totaliter incineratis , praeter unicum.

Mosoniensem Cvvitatum , frui non licuit, sed ad instar aliorum ,

contribuere debuerint, prout hoc in toto tractu supra Sopronium.

sito, factum est. — His aecessit fames horribilis , ubi comprobari

potest , homines fame enectos, a sociis inaudito exemplo devoratos

fuisse ; post haee secuta est immensarum portionum solutio , ubi

solvi debebant, etiam pro iis , qui nunquam in rerum natura fue

runt, quae in tantum excrevit, ut postquam omnem suam substan

tiam miseri íncolae pro portionibus suis solvissent , filios suos et fi

lias Turcis vendere coacti sunt, ut ab executione militum se libera

vent, qui omnes ad ottomanicam perfidiam transiere. Sed cum nec

hoc sufficeret , tandem afflictissimi subdicti , charas conjuges suas

et filias militibus ad illas violandas praebuerunt et vendiderunt,

hinc stupra virginum, violationes etc. Nec his contenti portionum

exactores , eum summa praetensa , omnes incolarum facultates su

peraret, ad extrema remedia conversi deplorandi incolae, faetumquo

que in utero mulierum existentem ta:rarunt, sed et anihalia prae
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sülyját és annak viszontagsägait. Ugyanis II.

Rákóczi Ferencz 1703-bam Lengyel Országból

a' fegyvert fogott békételenek hivásokra az Or

szágba béjövén és a' határ szélén botokkal, fus

télyokkal és kaszákkal felfegyverkezett , reá

várakozott gyülevész, nép között katomai ren

det néminémüképpen felállitván, az élelem szü

Kit lätö kopár hegyek közzül lejölt a' Munká

csi térre ; és mihelyt a' Városba megérkezett 9

seregét azonmal a' Vár felé myülö sikra vitte ki ,

azt ott apróbb csatåkbam, hadi fordülásokban és

fegyver forgatásban gyakorlotta: 's e' meglévén

már 3000-re Szaporodott gyalogságát a' Város

bal szállásokra elosztotta, és öröket állitván

gnantia taxatafuere, quod in Cottibus Pest, Pilis , Solt contigis

se, exactores fassę sunt. Non pauci prae desperatione laqueo ri

tam finivere , aut prius uxorem occidere etc. ut în Trentsiniensi

Cottu millenè transmigravere , desertam patriam relinquentes, su

per alios ínnocentes facta ideo executio militaris. Miles nullam

servat disciplinam, Regnum devastando dum per aliquam regni par

tem transit , non aliter ac cum hostibus agit. Ubi currus aut equos

pro vectura sufficientes non potest habere , nobiles et rusticos onerat

velut jumenta , eosque horríbiláter verberando ad onera portanda pro

pellit, ut in Cottibus Soproniensi et Castri Ferrei etc. nobiles vul

neravit, pagos combussit , non paucos occidit etc. Commendantes

Jocorum occupatorum , longe lateque in circuitu illo imperitant •

.Admónistratores Camerales, ad vecturas , labores etc. militum exe

cutione etc. — Inaudita contributio ad tantam excrevit summam ,

vt ab 1683 ad 1690, . milliones 30 superet data solutio, praeter

Transylvaniam et conquisitas etc. partes antea Turcis dedititiae uno

ore fatentur, se intra hos septem annos Matti Vestrae plus debue

isse solvere, quam 100 annis immani hosti Turcae etc. etc., Vienna

7-a Novembris : 1690.



86 /

***

-

ki, maga is tulajdon házába bészállott. De alig

pihent egynehány órát, hirtelen lárma 's puska

ropogás harsogtatta a levegőt. Katonák t. i. né

melly pinczékbe bérontván's néhány Tisztekkel

kezet fogva lerészegedvén, az ellent állani aka

ró polgárokkal üstökbe kaptak, 's a csetépaté

meg nem szűnt mindaddig, míg Rákóczi a hordók

fenekeit béveretvén, a részegségre való alkalom

útját ketté nem vágta.

Ekkép a csendességet valamennyire hely

re állítván, néhány szaguldozásból viszszatért

katonáktól megértette, hogy Munkácstól 2 mért

főldnyire eső Szerednye Várában egynéhány

puskaporos szekereket kísérő Német lovasság :

érkezett légyen meg ; melly megértvén Rákóczi

Munkácsra lett megérkezését, arra határozta

magát, hogy a Szerednyei Várban maradjon,

hogy a gondviselésére bízott Társzekereket ve

szedelemre ki ne tegye. Rákóczi tehát egyne

hány embert kiválasztván és Szerednye felé kűld

vén, azoknak azt parancsolta, hogy a Sze

rednyei Vár szomszédságában lévő házakat és

istálókat gyújtsák fel, hogy így a Vár külső ke

rítése is meggyúlván, az ott lévő puskaporos

szekerek semmivé tevődhessenek. Azomban né

hány válogatott lovasokból álló csoportot is ki

kűldött, hogy a tűz kirontása közben, a bokrok

köztt lévő rejtekhelyeikből rohanjanak a Vár

ra : és a benne lévőket megölvén, azt foglalják

el. De ez a hadi fortélyhoz nem értő gyülevész

*
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sereg, az Ország útján nappal útazván, haszon

nélkül tért viszsza, a puskaporos szekereket 's

azok kísérőit a Várban hagyván. -

Értésére esvén pedig Rákóczinak, Monte

cuculi Ezredjének Ungvárra lett megérkezése :

ezen hírre, 3000 gyalogokból's 500 lovagokból

álló seregének fegyvertelen részét a Sz: Mikló

si Várba küldötte, a sereg jobban felfegyverke

zett részit hagyván csak maga mellett. Más*P

az éjjeli őröket jókor reggel felváltani kiment

csoport a Latorcza vizén általmenvén, véletlen

az ellenség előljáró seregére bukkant » melly tü

zet adván, azt szélyel kergette 's a' Városba

viszsza iramtatta. Rákóczinak alig val****

ideje, hogy felöltözvén, az udvarán álló gy"-
Jogságot, az udvart körülvévő sövény mellé és

a piaczon lévő apró bóltok közzé elrendelje. Ma

ga Rákóczi is lóra ülvén, Majossal's megriasz

tott lovasságának kevés maradványával* kapuba

állott, melly mihelyt a Német lovagokat ****
látta, azonnal neki rohant 's közzűlök mintegy

30-at főldre terített, Majos pedig a serege****

zérlett Kapitánynak esett, (ki az előtt való est

ve azzal kérkedett, hogy Rákóczi szívét kardján

fogja viszszavinni : ) és azt megölte » mellyet

a többiek látván, szaladásra vevék a dolgot: *
Városból kinyargaltak, és a Város végén lévő

temető mellett állapodtak meg. – Ily két* *

vészes környűlmények között, Rákóczinak vagy

arra kellett magát határozni, hogy magát az el

~ •
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len fél ellen sövénnyel kerített házában óltal

mazza: vagy arra, hogy viszszavonúljon. Né

mellyek az elsőt javallták; de e nem vala taná

csos, mert így az ellenféltől könnyen körül ke

ríttethetett vólna. De ha kőfallal lett vólna is

háza körülkerítve, a Várból szállítódhattak vól

na le ágyúk, 's állását így is elhagyni kéntele

níttetett vólna.

Míg Rákóczi így habozott, az alatt a Vá

rosban Császári Katonák néhány házat meggyúj

tottak, 's a szél a füstöt Rákóczi katonáira térít

vén, csendes lépéssel helyekből kimozdúltak;

de alig értek a Város közepe tájára, az egész

sereg habozni kezdett's viszsza akart térni. Rá

kóczi tehát az előljáró csoportot megállítván és

néki bátorítván, a Császári katonák szemök lát

tokra folytatta csendesen útját a nélkül, hogy

megtámadtatott vagy meggátoltatott vólna útjá

ban. Azomban Rákóczi, egy idős katona javal

latára hirtelen megfordúlt, ki őtet egész sere

gével a Latorcza vizén szerencsésen általvezet

te; mellyet az ellenfél eszébevévén, utánna eredt

ugyan, de minden haszon nélkűl, mert már ak

kor a bokrok és sűrű fák s onnan a szőllők

közzé vette magát; mellyek tetején megállítá

seregét, s látá a Várból a Város felé ágyúkkal

siető gyalogságot és Montecuculi ezredét a mező

re vivő Város útszáit elfoglalalni. Így Rákóczi

a veszélyt kikerűlvén, hegyek vőlgyek és erdők

között, egyenesen Lengyel Ország határára sie
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tett, s két napi útazás után elért Závadkára;

a Cszászári sereg pedig, a várbeli ágyúk óltal

mok alatt táborba szállott: nem tartván tanácsos

nak Rákóczinak a hegyek között való üldö

zését. |

Rákóczi Závadkán megállapodván, Junius

vége felé egy csoport magyar lovasság hozzá

minden akadály nélkül megérkezett, 's Gróf Ber

csényi is Varsói útját elvégezvén, a Kioviai Pa

latinustól és Herczeg Visnyoviczkitől nyert se

reggel véle magát öszvecsatolta, 's innen 2000

gyalog és 400 lovag rendes fegyveresekre sza

porodott seregével útnak indúlt; és Tisza Becs

nél, Csáki István vezérlése alatt lévő Beregi és

Ugocsai nemességgel szaporodott 100 főből álló

német gyalogok 's ugyan annyi Dragonyosok el

lentállások mellett is a Tiszán általment; Husz

tot, Kállót, Diószeget megvévén, Somlyóból

Klekersberg Tábornokot kiűzte, 's N. Károly

nak és Tárkánynak elfoglalások után, minek

utánna a Jászok, Kúnok és Hajdúk is részére

állottak vólna és Károlyi Sándor is magát hoz

zá csatolta vólna; s valamerre fordúlt, mindenütt

kiterjesztett karokkal fogadtatott vólna: Ma

gyar Ország csak nem egészen meghódolt néki;

míg a Trencsényi (1708. 1. Aug.) és Romhányi

(1710. 22 Jun.) ütközetek után szerencséje meg

nem fordúlt; 's a Szathmáron 1711-ben Aprilis

29-kén a Császáriak és szövetségesek között tö

kéletességre ment béke 2-ik pontjában meghatá
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rozott idő alatt a Császár hűségére viszsza nem

álván, minden vagyonától's jószágától meg nem

fosztatott. Minthogy pedig a Munkácsi Várban

lévő őrsereg magát feladni szép móddal nem

akarta: Pálfy Tábornok fegyverhez kéntelenít

tetett nyúlni, és erővel vévén meg a Várat, ab

ba Császári katonákat szállított bé; kiknek fé

ketlen zabolátlanságok miatt, a Város népe fe

lette sokat szenvedett, sok erőszakoskodásokat

és törvénytelenségeket követvén azok el a la

kosokon, -

1713-ban a III-dik (mint Császár VI-dik)

Károly Királytól Posonba gyűjtött Ország rend

jeit is szélyel riasztott pestis Munkácson is

mutogatta nyomait, és nem kevés lakosokat fosz

tott meg életöktől. – -

Móreát a Törökök a Velenczeiektől 45 na

pok alatt erőszakosan elvévén s az általaz 1699

ben Január. 26-kán kötött Karloviczi békét fel

bontván; Károly Király, a Velenczeiek párt

jokat fogó XI-dik Kelemen R. Pápa ösztönözé

sére is ugyan, de kivált az Ödön (Eugenius)

Herczeg javallatára, a fényes Udvarnak hadat

izent, és azt Ödön olly szerencsésen folytatta,

hogy 1717-ben Aug. 18-kán, Belgrád, azután

Szendrő, Szabács és Orsova is a győzedelmes

Császáriak kezökbe kerültek. Azomban míg

Belgrád körül ily szerencsésen folynának a dol

gok, egy 15,000 főből álló Tatár vad csorda ,

Erdélyen keresztűl Máramaros, Ugocsa, Be
# -
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reg és Szathmár vármegyéket elborította 's szám

talan lakosokat rab szíjra fűztek. Megrémültek

ezen hír hallására a Munkácsi polgárok is, és

minden eszközöket elővettek a közelgető ve

szedelem eltávoztatására; kivált midőn Babo

csai huszárjai által N, Bánya mellett, különö

sen pedig Károlyi Sándor vezérlése alatt lévő

sereg által Szathmár mellett megverettetett,

zsákmányától megfosztatott 's szélyelszórt Ta

tárok egy részének, a Lengyel Országi határ

's Munkács felé való közelgetésének a híre,

hozzájok megérkezett *). De ez a megfélem

lett gyáva csoport Munkácsot kikerülvén, he

gyek köztt futott Lengyel Ország felé; a Rud

nai vagy Borsai szoros vőlgyön törekedő rész

pedig a lakosoktól mind egy lábig agyonveret

tetett. – A Tavaszi rendkívülvaló hideg; a'

húzamos időkig tartott essőzések, 's az azok

miatt okoztatott gyakori vízáradások; a nyár

rekkenő hévsége 's tartós szárazsága, valamint

az őszi, úgy kivált a tavaszi vetést is elront

ván, a Munkácsi lakosok felette sokat szenved

tek az élelemre valók szűk vóltok miatt, melly

hez marha dög, nagy adó 's más egyéb kedvet

- len környűlmények is járúlván, siralmas álla

potra jutottak. Íly szomorú vólt reájok nézve

*) Vid. Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli cum Epi

tome Principum Turcarum, a P. Nicolao Schmidt e Soc. Jesu T.

II pag. 444. etc. Notitia Pol. Hist. et Geogr. Incl Cottus Ugo

chiensis per Ant. Szirmay pag. 24 etc. -
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az 1718-dik 1719-dik és 1720-dik esztendő is,

és kivált az 1720-ban Augustusban a sok eső és

az azt hirtelen követett hó a tavaszi vetést csak

nem semmivé tette; mellynek a lett következé

se, hogy a lakosoknak mindennapiban sem vólt

elegendő részök. *) -

Felette sanyarok és mostohák valának az

ezeket követett évek is, mellyekben nagyon

sanyarú életet éltek a Munkácsi lakosok. –

*) Melly sokat szenvedtek a Munkácsi lakosok, sőt az egész

nemes Megye is melly szomorú környűlmények közt volt ezen em

lített években, elevenen le van rajzolva T. Bereg Vármegye által

magának a' Felsegnek benyújtott ezen itt következő esedező levele

ben: Sacratissima etc. per improportionatan publicorum onerum et

contributionum secundum antiquas actuali fundo destitutas portas

palatinales antecedenter practicari solitam repartitionem, eo deve

niret miseriarum et desolationis ruinatissimus Comitatus Beregh,

alioquin majori in sua parte peculiare S. Mattis fiscale peculium

eristens, ad Dominium Munkacsiense pertinens , ut vix in decima

litate prioris integritatis suae inveniri possit, jamque in extrema

agonica constitutus esset. Quae servitiorum gena praestiterit sine

bonificatione etc. reputat: ab anno 1711 in fortalitio Munkacsien

si, pro servitio praesidii 12 eurrus 24 aurigas et 24 manuarios

usque 1714; ab inde usque Martium an. 1718, currus 6 et con

ventionati famuli 12, manuarii 12; ab eo tempore continuo 4 cur

rus, necessarii famuli et 8 manualistae, haec omnia jurta com

mendantis fortalitii Colonelli Böhmer testimoniales intertenendo,

praetereague plurimos quandocunque necessitate exigente perl Domi

uos commendantios insinuatio fieret, quod saepius accideret, gra

tuitos labores, pro palisadarum, aliorumque lignorum, prae diver

sis aedificiis necessariorum administrationem; annonarum, tormen

torum , mundureae et munitionum transvectiones praestando; prae

ter hoc, pro exeubantibus in finibus Poloniae possessione Verecz

ke commendatis militibus pane ex magazino Munkacsiensi appor

tando etc. etc. nec hucusque bonificatio ulla aut imputatio ident

\
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Ugyanis az 1737-ben kiütött Török háború ter

hei, *) nem kis mértékben nyomták a Munká

csi polgárokat; mert valamint a katonák gya

kori kőltözésekkel 's szállásadásokkal együtt

járó nyughatatlansággal öszveköttetett terhelte

tésekben, úgy az alsó Vereczkén fekvő kato

na őrok számára a Munkácsi rakházból élelem

nek's egyébnek szálításában is szembetűnő részt

vettek, s nagy mértékben érezték az ezek által

okozott tereh súlyát, mellyet nevelt az 1739

ben kiütött 's egész 1744-ig tartott nagyon el

hatalmazott 's sok embert életétől megfosztott

pestis is, és a szántóvető igyekezetének 's re

ményének meg nem felelt szűk termés is; mel

lyet az okozott, hogy a főldbe vetett magot az

egerek, a száraz fagy és jég, és annakutánna a'

ragya, nagyobb részént megemésztették. De

még itt nem szűnt meg a nyomorúság, mert a

téli kegyetlen hideg és széna szűk vólta miatt

a szarvas marhának nagy veszedelme támadván,

servitium subsecuta est, er eo restantias etc. non ex morositate

aut obstinatia verum inopia et insufficientia miserae plebis etc. re

larare, quam, si omni beneficio destituta misera plebs erolvere

necessitabitur , cum per extraordinarias ab initio Augusti conti

nuatas pluvias ac postea imperato subsecutum nivium adventum,

žotalem suam seminaturam vernalem , quod unicum beneficii genus

haberet , amisisset; finalem eidem infallibilemque desolationem es

sent allaturae etc. – ut idem Comitatus respirare adhuc et ad ul

teriora servitia conservari posset etc. – paternae consolari.

*) Tek. Bereg Vármegye 45 hat ökrös szekeret kűldött felsőbb

rendelések szerént Belgrád alá két felvigyázó biztosok felügye

lesök alatt mindenik szekérhez két bérest rendelven.
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a lakosok csaknem minden iga vonó marháiktól

megfosztattak; nem csak, hanem az elhatalma

zott dög miatt, juhaiknak és sertéseiknek na

gyobb részét is elvesztették; sőt a méheknek

is olly nagy veszedelmök vala, hogy a leggazda

gabb méhes gazdáknak is alig maradt egy két

köpű méhök. Ehez járúlt még az is, hogy a téli

rendkivűli nagy hideg szőlőhegyeket a megront

ván, azokon úgy szólván mi bor sem termett, 's

így a pestis, terméketlen idő és az azzal együtt

járó éhség, szerfelettvaló adó 's más nyomorú

ságok miatt *) a Munkácsi lakosok részsze

rént elhalván, részszerént az Ország alsóbb

részeibe vonúlván, azoknak számok, egy har

mad részre szállott alá; s ez és a fellyebb elő

adott kedvetlen történetek által megnyomoríttat

*) Meglehetős ecsettel van le festve ezen ns. Vármegyének ak

kori szomorú állapotja a T. Rendeknek Gróf Schönborn Ferencz,

Treviriai Érsek 's a' t. mint Bereg Vármegye fő Kormányozójá

hoz intézett ezen itt következő levelekben: Celsissime ac Reveren

dissime Princeps S. R. J. Dne. Dne. benignissime etc. recordari

autem dignabitur celsitudo vestra , coram eadem , tribus haud ita

dudum praeter lapsis lamentari nos oportuit, quod Comitatus hic

pene desolatissimus esset et jam jam ultimae ruinae approxima

retur, ecundationes enim aquarum , , quas promiscue quot annis

experiri cogimur etc. in eo cardine jam versaremur, quod major

pars Comitatus fluvii Tibisci vicina, praemissa erundatione jam

2-bus integris annis continuo durante, inter stagna et meras pa

ludes natare debeat, omnibus aggeribus et repleturis abreptis, nec

futura reparationis spe eristente; rabies enim Tibisci, quidquid

e terra enasci potuit, absorbuit , ut nec pecora nec alitilia intra

cincturam denuo asservari queant etc. unde jure merito possumus

etelamare: salva nos Domine! quia perimus. proh dolor! ubi

4
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ván 's elszegényedvén, elégtelen vólt a szőlő

hegyek mivelésökre 's azokat nagyobb részént

parlagba hagyta. -

Ezen mostoha és sanyarú esztendők szűlte

komor helyheztetéséből még jó formán ki sem

eviczkélhettek a Munkácsi lakosok, és a nyo

morúságot elfelejtető áldással tellyesebb évek,

még nem törülhették ki az elmúlt keservek és

szenvedelmek fájdalmas emlékezetöket, midőn

1756-ban a pestis újra kezdé mutogatni szomorú

nyomait, 's gyászos zsákmányozással fenyegeté

nem csak a Munkácsi polgárokat, hanem az

egész megye minden lakosait is. Melyre való néz

ve a pestises dologba kiküldött királyi fő Bíztos'

Alvincy András Úr rendszabása szerént a La

turkai, Verbiási, Serbóczi és Huklivai szoros

menetelek (passusok) az uradalom által bévágat

tatván, csak a Vereczkei hagyatott nyitva,

mellyen úti levél nélkül senki sem bocsátódott

**

ante 8 vel 10 cruces fugum dabantur, anno praeterito, tot mani

puli vix numerari poterant etc. Cottu nostro ob grassentem in

vicinis Cottibus luem pestiferam, a communione hominum excluso

etc. ad tantas miserias jam delapsi sumus, ut miser incola ex

petiolis frumenti saracenici, piris item siccis silvestribus et cortice

varii generis arborum , bolum panis jam rodere coeperit etc. novis

tamen assignationibus praegravamur; ante aliquot hebdomadas ve

mit Posztaczkianus Leutinantius cum 8 gregariis et 2000 florenos

assignavit; hunc secutus est Desseöfianus , cum 8 gregariis et

1148 fl. assignavit; huic supervenit Vexillifer Lobomerszkianus

cum 43 gregariis, pro incassatione restantiarum 23,252 flor. etc.

respirium adeoque quoad incassationem etc. Datum er Munkács,

die 17 Febr. 1741.
-
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által, Lengyel Országiak pedig úti levéllel sem

míg a 42 napi veszteglést ki nem állották; Mun

kácson az úti levelek megvi'sgálásokra Joó Mi

hály, Beregszászban pedig Derseöffi Imre Sz.

Bírák neveződtek ki, kik az úti levél nélkűl lé

vőket vagy viszszahajtani vagy letartóztatni s

az eránt a Tartományi Biztost tudósítani köte

lesek vóltak. Az Ungvári Megyéből szökve ide

jöttek, valamint az innen oda szökni akarók is,

letartóztattattak. Ezen kívül Bilkén, Csetfal

ván, Tivadari, Jándi és Ugornyai révekhez

bíztosok rendeltettek a Nemes Megye által, kik

az úti leveleket látomosítni (visalni) az a nél

kűl általjönni akarókat viszsza igazítani tartoz

tak. - - -

Nagy lármát csinált és nem kis réműlésbe

hozta a Munkácsi lakosokat 1762-ben az a re

ménytelen hír, hogy a Tatárok készületeket

tésznek az Országba való béütésre és hogy már

táborba szállva vernék is a készülőt a bero

hanásra. Megcsendült ezen hír hallására a ne

ntes Megye füle is, a mindennap óriási lépé

sekkel nevekedő mindenfelől repkedő hír; a

megfélemletteknek elméjökbe megvalóságosúlás

ra érlelvén a' néminémű igazságot magában fog

laló mendemondát. Mellyre nézve a nevezett

évben Aug. 16-kán e tárgyban Beregszászban

tartatott T. N. Megye közgyűlésében 300 gya

log és 50 lovag mindenféle szükséges fegyve

rekkel felkészittetett férjfiak rendeltettek ki, a'
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Tatárok béütésök meggátlására, melly alka

lommal maga Munkács 61 fegyvereseket állított

ki a nevezett czélra, midőn a Nemes Megye

rendeléséből a Pennyai szoros menetel is bévá

gattatott, mindenfelé szaguldozók kűldődtek ki

a hír valósága megtudása végett, és minden

eszközök elővétettek a veszedelem eltávoztatá

sára. De nem is minden alap nélkül való vólt,

valamint a Nemes Megye, úgy a Munkácsi la

kosok félelmök is; mert elhallgatván azt, hogy

Herczeg Lubomirszki számára öszveszedett szá

mos lovaknak és más egyéb marháknak leszál

lított becsű pénzel lett kifizetésök miatt felin

gerelt Tatárok Podólia határán öszvegyüle

kezvén és a nevezett Herczegnek, Ukrainiában

néhány faluit kirabolván és felégetvén; annyi

bizonyos, a szaguldozók tapasztalásból vett hír

adások után, hogy Mária Therésia nagy Király

né pártját fogó Muszka Czárné, Ersébet, a Bur

kusok hős Királyok II. Fridrik ellen kűldvén

's fordítván seregeit, ez illy megszorúlt álla

potjában követe által Ukrainiában Balta városa

mellett táborozó Tatár Khánt, sok és nagy ígé

retekkel arra vette, hogy Erdélybe és Lengyel

Ország felől Magyar Országba rontson bé, melly

minden bizonnyal megtörtént vólna, ha az 1762

ben Jan. 5-kén elhúnyt Ersébet Czárnét köve

tett III-dik Péter Czár rövid uralkodása után

Császári székben ült Katalin Czárné, Fridrik

kel a hőssel szövetséget kötvén, néki a Tatár
7
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segítséget szükségtelenné nem tette, 's más rész

ről Fels, Mária Theresiával szövetséges békes

ségben élő Török Udvar, a Tatár Khán ezen

lépését kemény fenyegetődzésekkel meg nem til

totta, 's annálfogva az Országba való bérohanás

tól el nem tartóztatta vólna. –

Még alig szűnt meg az ez által okoztatott

félelem, midőn 1766-ban a szomszéd Lengyel

tartományokban kiütött pestis ismét szoronga

tó nyughatatlanságba hozta : nem csak a Mun

kácsi, hanem az egész Megyebéli lakosokat is,

Jó idején megtétettek a veszedelem eltávozta

tására a rendelések, és a kitűzött határt vak

merően általhágók ellen hozott bűntetésbeli vég

zések jó eleve kihírdettettek, és csak ezen okos

előrelátásnak lehet tulajdonítani, hogy a fenye

getődző veszély elháríttatott.

Szomorú esztendő vólt a Munkácsi lako

sokra nézve az 1769-dik esztendő is annyiban,

hogy a húzamos időkig tartott esőzések és víz

áradások a vetést nagyobb részént elrontották

's elseprették, az árvíz sok Városi házakat le

döntött, és igen sok marha vízbe fúlván, a' miatt

sokan tetemes károkat vallottak. Kiütvén pedig

a nevezett évben a Muszka és Török Udvarok

között a háború, ez a történet az Ország gon

dos Annyának, Mária Therésiának figyelmét

magára vonta, 's hogy hű alattvalóit az egymás

ellen felkőlt versengő Nemzetek megtörténhető

béütéseiktől mególtalmazhassa, 1770-ben Len
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gyel Ország felől a határ szélekre, a két felyű

sast, kiparancsolta függesztetni, eleget tévén a

Haza kívánságának is annyiban, hogy annak kö

zepére az Ország czímere is béiktattatott. Ezen

kívűl a'dög mirígyes métely elterjedése megakadá

lyoztatása végett több helyeken veszteglő házak

állíttattak fel, nevezetesen Alsó-Vereczkén,

hová a Ns. Megye 210 fegyveres őröket rendelt

a vígyázatra. – Hogy pedig az Oroszok és

Törökök mozdúlataikat szemmel lehessen tarta

ni, Munkács mellett több ezerekből álló Csá

szári katonaság szállíttatott táborba, *) melly

nek lett is annyi haszna, hogy az Oroszok en

nélfogva minden ellenséges próbatételektől el

tartóztattak, s nem is követtek el több erősza

kot annál, hogy 1770-ben Julius 22-kén né

hány Orosz és Kozák Katonák Alsó - Verecz

kéig nyomúlván, ott a katona őrök közzűl hár

mat megöltek, néhányat pedig megsebesítettek,

és a Tabárosnak is (Marhetender) szembetűnő

kárt tettek; de a következett 1771-ben vala

mint a meggyilkolt három katona dijját, (Ho

magium) úgy ezen kívűl a Tabáros kárát is az

Orosz Igazgatás 77 forintokkal 's 33; xrokkal

kifizette. – Azomban ez a két esztendeig tar

tott táborozás, a Munkácsi polgárokra nézve

*) Ez alkalommal II-dik Jó'sef Császár is meglátogatá 's Fel

séges személye látásával megörvendezteté a Munkácsi lakosokat

és a Tábori katonaság szemléje alatt a Városban tartván szál

lást, nagy lelkűségének sok nyilvános jeleit adá.
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nem vólt tereh 's alkalmatlanság nélkül; mert

azonkívűl hogy a miatt sok szántó főldeket bé

vetni nem lehetett: sok rendbéli szállásadással,

héti szolgálattal, konyhai eszközökkel, lisztel,

sóval, fával 's egyebekkel kénteleníttettek szol

gálni, melly miatt a Tek. Vármegye a Királyi

Felségnek a N. M. M. K. H. Tanács által pa

naszt tévén, Ö Felsége a lakosok ez által val

lott kárukat kifizettetni paranesolta, sőt a For

nosi István katonák által megölettetett felesé

géért is 40 forint fizetődött díjúl. •

Az ezután lefolyt időkben békével és min

den külső megháborítás nélkül éltek a Munká

csi Polgárok, és kivévén azt, hogy az 1786 és

1787-dik mostoha és szűk években, a szegé

nyebb sorsúak közzűl sokan kénteleníttettek az

éhséggel és szükséggel küszködni, míg a ki

rályi segedelem az inséget nem enyhítette, seni

mi megjegyzést érdemlő történet sem érdeklet

te a Várost és annak lakosait.

Zavar 's nem kis félelem lepte meg Mun

kács lakosit, midőn 1809-ben az Oroszok Ga

licziába ellenségesképpen bérontottak, és a Len

gyelek is magokat azokhoz csatolva fegyvert

fogtak. Az Oroszok ellenséges mozdúlataikról

's Galicziába lett béütésökről Kapitány Tetten

born (későbben Bádeni Nagy Herczeg Bécsi kö

vetje) hozta Munkácsra a legelső hírt, ki Her

czeg Ferdinánd hátráló táborától kűldődött ezen

hírrel a Budai hadi Fő Kórmányhoz. A T. Vár
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megye hallván a közelről fenyegetődző vesze

delmet, hathatós intézeteket tett annak meg

gátlására. Határszéli felügyelő Fő Biztosnak

Cs. K. Tanácsos Derczeni Dercsényi János Úr

neveződött ki, ki a Munkácsi Vár akkori Fő

Parancsnokával Fő Strázsa Mester Vanka Úr

ral egyetértőleg tudósította minden történetről a'

T, Megye Első Al-Ispánját, e pedig a szom

széd Megyék Al-Ispánjait. Mindennap 200 pa

rasztok, minden uradalmi erdőszök, és 30 Vár

beli katonák vóltak a határszél őrizetére kiren

delve. Egy uradalmi Tiszt pedig Sztry városá

ba kűldődött azon meghagyással, hogy a Gali

cziai történetekről minden harmad nap tudósí

tást tegyen, ki a Lengyel felkőltteknek Sztry

be lett megérkezések után, Szkójába, 's azok

nak ide jöttökkel, a lázzadás itt is kiütvén,

Alsó Vereczkére vonta magát viszsza. Gróf

Schönborn ő magossága uradalmi Huszárjai bi

zonyos pontokra vóltak kiállítva, kik a hírt se

bes posta módjára hordozták, A Megyebeli ide

haza maradt Nemesség, valamint a Város min

den fegyvert fogható polgárjai is fegyverbe ől

töztettek és katonai fordúlásokban gyakoroltat

tak. Herczeg Ferdinánd hátráló Táborának ha

di szerei, Galicziai Ezredek Raktárai, némelly

Kerületi Kapitányok és Biztosok, Lembergi zá

logra ügyelő Hívatal Raktáraikkal, 's számos

pénzzel terhelt szekerek a Vereczkei szoros

meneten szállítódtak Munkácsra, olly parancsal,
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hogy ha az ellenség az Országba béüténd, N.

Várad felé vonúljanak. A puskaporos szekerek

és ágyúk a Vár körül tanyáztak mind addig,

míg felsőbb helyről érkezett parancsnál fogva

N. Váradra nem szállittattak.

Végre megszűntek halált okádó ágyúk dur

rogási, puskák ropogási és kardok csattogási;

elenyésztek a vérengezés napjai, a Lipcsei és

Watterlóoi Európa sorsát elhatározó nagy ütkö

zetek után a béke erős alapra építtetvén, an

nak ápoló kebelében, minden kívűlről fenyege

tő veszélytől megmenekedve, csendes nyugalom

fedezte szárnyaival a Munkácsi lakosokat is.

Nem lehet mindazáltal meg nem említenem az

1817-dik évi sanyarú inséget, mellyben vala

mint az egész Megyebeli, úgy a Munkácsi la

kosok szegényebb része is nagy mértékben érez

te az 1813-tól fogva 1817-ig lefolyt terméket

len évek szomorú következéseit. Ezen említett

esztendőkben a mostoha időjárás miatt valamint

a szőlő mivelő, úgy a szántóvető fáradsága is

gyéren jutalmaztatódván meg, 's kivált 1816-ban

a főldben vetett magot is alig nyervén viszsza

a leggondosabb gazda is, 1817-ben annyira fel

hágott az élet ára, hogy Sz. Iván Havában a'

Munkácsi piaczon 70–100 v. forintokon kelt a

tiszta búza köbli; gabonáé és tengerié vagy

kukuriczáé 60–70; árpáé 40–50, zabé 30–35

V. frtkon. Nagy és nyommasztó vala az inség,

A szomszéd kopár és hegyes Vidék lakosi el
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hagyván lakhelyeiket csoportosan tolultak a vá

rosba. Elsáppadt, az éhség miatt csontvázzá

aszott alakban egymást felváltva töredezett han

gon esenkedtek segedelemért. Sokan megőrlött

tengeri csutkából, fák héjjaiból 's holmi gyö

kerekből készült kenyér forma eledellel igye

keztek éhségöket enyhíteni, de az a testet nem

táplálhatván, nagyobb részént az halál szomo

rú zsákmányivá lettek. Az éhség és szükség

sorvasztotta lakosok inségöket nem kevéssé eny

hítette az, hogy a szomszéd Lengyel főld ek

kor mindenféle gabonaneműk bővségében lévén,

onnan sok élet szállítódott az Országba. Csak

a Munkácsi piaczon több eladódott 20,000 köböl

Lengyel Országból hozott életnél. Debreczen

ből, Nánásról, Dorogról, Szathmárról, Kolos

várról 's egyébünnen jött számos szekerek itt

rakodtak meg élettel. A Lengyel Ország felé

gabonáért menő 's onnan megterhelve viszszajö

vő szekerek számukat pedig ki tudná megmon

dani? Másrészről enyhítette az inséget a Királyi

segedelem is, mellynek hathatósbb foganatja is

lehetett vólna, ha az éhenhalással küszdő sze

génység számára ajánlt gabona kiosztásában alu

székony késedelemmel nem forgottak vólna né

melly e végre kirendelt biztosok. – Végre nagy

lelkűleg 's atyai módon törekedett Gróf Schön

born Fülöp Ferencz Ö Magossága is ezen ke

serves inséget tehetsége szerént enyhíteni , vi- -

déki Jobbágyinak azon gyász emlékű tavaszon
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egyszeres viszszaadás fejében, leginkább vetés

és ültetés végett, nagy részént akkor kész

pénzen vett1977 Posonyi mérő szemes életet, és

4274 P. mérő burgonyát vagy krumplit oszto

gattatván ki, mellyeknek akkori folyó árrok

37,575 v. frtra ment vólna. Ezeken kívűl elhal

gatván egyéb áldozatait 's azon módokat, mel

lyek által szűkölködő alattvalóit kenyér kere

sethez juttatta, 738; P. mérő szemes életet süt

tetett fel, 's éhség miatt elbádjatt vidéki Jobbá

gyinak az Úr dolgán 12,005 kenyereket oszta

tott ki, mellyeknek akkori árrok szinte 5692

forintot tett vólna. De maga a jóltévő termé

szet is igyekezett enyhíteni ez inséget, mert

már Sz. Jakab Hava elején a kedvező időjárás

megérlelte a gabonát, mellynél fogva a sze

génység élelemre kapván, az említett hólnap el

ső hetiben 100-ról egyszerre 40 ftra szállott a'

búza köblinek árra, melly miatt a nyereség kí

vánó Lengyel Országból sok szemes életet ide

fuvaroztató Izraeliták, tetemes károkat val

lottak. -

Ezen szomorú emlékezetű év elmúlása után

a Természet Ura is adakozóbb kezekkel oszto

gatván áldásait, a Napolyi és Piemonti béké

telenkedők puzdorkodásaik is távol esvén, a

Munkácsi polgároknak Fels. Apostoli Királyunk

atyai óltalma 's fedezgető szárnya alatt félelem

nélkűl's a békesség édes gyümőlcseit nyúgoda

lomban kóstolgatva 's meg elégedve tőltött nap
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jaikat nem kevéssé zavarák meg az 1829-diki

és 1831-ki szomorú emlékezetű évek. Ugyanis

1829-ben a Lengyel Országból Pest felé haj

tott hízott ökrök a marha dögöt mentekben itt

is elterjesztvén, az, Sz. Mihály Havában olly

nagy mértékben ütött ki, hogy csak kevés idő

alatt 393 darab szarvas marha húllott el, mely

miatt sokan a lakosok közzűl tetemes károkat

vallottak. – De még szomorúbb emlékezetet

hagyott maga után az 1831-ki esztendő, mert

ebben nem marhájokat, hanem magokat a lako

sokat érte a veszély, véletlen lepvén meg őket

egy eddig esmeretlen Ásia melegebb tartomá

nyaiban kibontakozott 's sebes lépésekkel Ho

nunk felé közelgetett napkeleti nyavalya, az úgy

nevezett epemirigy vagy Cholera, melly ked

ves Hazánk határain is bérontván, 's legelsőben

Junius 16-kán a Beregi N.Megye napkeleti szé

lén fekvő Csetfalva helységében öldökölni kezd

vén, már Julius 2-kán Munkácson is elkezdett

zsákmányozni, 's a levegőt itt is mérges lehel

letével dögleletessé tévén, kevés idő alatt 85

lábairól levert lakos közzűl 57-et teve szomo

rú áldozatjává. Megréműlt a nép, midőn kivált

Julius 8-kán a Várost bézárattatni, 's magát a'

vidéki lakosoktól elszigeteltetni látta; mégjob

ban akkor, midőn Julius 28-kán kőlt felsőbb

rendelésnél fogva minden nép gyűlések kike

rültetni 's annálfogva a' Templomok is bézárat

tatni parancsoltattak. De a Város a zár alól csak

*
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hamar felszabadíttatván, 's a' közlekedés visz

szaállíttatván az úgy nevezett Kőrösvég útszá

nak azon része szigeteltetett csak el, hol az

- epemirigy mérge legtöbb zsákmányban mutatko

zott; 's a' nevezett útsza rész, Julius 28-kán

bérekesztetvén, nem elébb, hanem September

28-kán szabadíttatott fel a zár alól, miután a'

dögleletes nyavalya is megszűnvén öldökölni,

minden vallásos felekezet Templomában háláadó

áldozatok bocsátódtak a Mindenttehető zsámo

lya eleibe a megtartásért és veszély megszün

tetéséért,

3) Munkácsnak Egyházi

Történetei.

Munkács Városának régibb egyházi törté

neteit 's Vallást érdeklő környűlményeit sűrű

homály fedi. Egyébaránt, hogy Munkácson leg

először letelepedett lakosok, Oroszoktól vették

bé a K. Vallást, ezen okoknál fogva lehet állítani:

1-ör. Tudva van mindenek előtt, hogy azon

Oroszok között, kik Kioviában magokat dicső

Eleinkhez kapcsolták, 's velek az Országba bé

jöttek; és Bereg, Ung és Máramaros Vármegyék

hegyesebb vidékein letelepedvén, egész Orosz

végig terjedtek, *) már ekkor divatban vólt

”) * a falutskát, csak a Latorcza vize választja el meg

*******ácstól, mellyet a Magyarok azért neveztek oroszreg
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a Ker. Vallás, 's ezeknek Lelkészeik esmer

tették meg legelőször a Munkácsi lakosokkal

az Evangyéliomi tudományt, mellyet azok az

Ország Ausztria felől való részére el is vittek

magokkal, Toxus vagy Takson fejedelem belő

lök egy gyarmatot szálítván Moson Vármegyé

ben, hol ez az Orosz Gyarmat vetette meg az

ő rólok úgy nevezett még ma is fennálló Orosz

vár alapját. *)

2-szor. A Tatárok, 1285-ben IV-ik vagy

Kún László Király idejében az Országba bé

ütvén Erdélyen keresztül Maros mentiben egész

a Tiszáig sőt Pestig tűzzel vassal mindent el

pusztítottak, Éppen legalkalmasbb időben ér

keztek meg Bolgár Országból Andronicus Gö

rög Császár rábeszéllésére László Kir. segí

tségére fegyvert fogott Oláhok, kik László Kir,

seregével egyesülve a Tatárok köztt iszonyú

mészárlást vittek véghez, és azokon tökéletes

nek, mivel csak eddig terjedtek az Orosz gyarmatok. Ezeknek Iva

dékaik még most is meg vagynak Alsó Vereczke vidéken, és egé

szen külömböznek mind termetökre , mind formájokra, mind élelem

módjokra azon Oroszoktól, kiket Herczeg Koriatovics Tódor Po

dóliából kihozott és Munkács körűl letelepített.

*) Engel. Tom. I. p. 93. – A Magyaroknak K. Wallásra lett

térítésöket, 's az Evangyéliomi tudománynak azok köztt lett elter

jesztését, a Görög szertartású Papoknak tulajdonúják Bonfin ,

Inchoffer, Schwarcz, Péterfy, Bardossy 's a' t. De tagadni nem

lehet, hogy a Római szertartású Papok is nagy részt ne vettek

vólna a Magyaroknak a Ker. Vallásra lett teritésökben, mint ezt

Szalágyi , Stilting és mások alaposan megmutogatják ezen tárgy

ről írt jeles könyreikben.
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diadalmat vettek. Azok pedig kik az általok

osztogatott halált kikerülték, szaladások köz

ben az Erdélyi lakosoktól egytől egyig megö

lettettek. Azomban Andronicus Császár, míg

ezen említett Oláhok édes honunkban, Tatárok el

len vitézkedtek, neheztelvén reájok Országá

ban elkövetett gyakori szaguldozásaikért: az

oda haza maradtakon ütött, lakhelyeiket feldúl

ta, felperzselte, 's elpusztította, és nejeiket 's

gyermekeiket Kis Ásiába rabságra hurczoltat

ta. Családjaik 's lakheyeik vég pusztúlásukat

az Oláhok megértvén, nem tértek honukba visz

sza, • hanem László Királytól vallásuk szabad

gyakorolhatása mellett Országában kimutatán

dó lakhelyért esedezvén, letelepedhetésre való

engedelmet kértek. Örömest telyesíté László

Kir. kérésöket, és Erdélyben, Fogaras vidékén

's Máramaros, Ugocsa és Bereg Vármegyékben

őket letelepítette, nékiek szabad vallásbéli gya

korlást engedett, s őket minden ellenségeik el

len hathatósan óltalmazta. *) Így hát ezen

Oláhoknak egy részök Munkács körűl leteleped

vén és körülbelől lakó népekkel öszveelegyed

vén 's házasodván, a Görög szertartású Val

*) Engel Geschichte des ungrischen Reichs T. I. pag. 458,

azt írja, hogy midőn IV-dik Miklós Pápa parancsára, az Esz- .

tergomi Érsek, ezen Oláhok mint Schismaticusok ellen keresztes

hadat küldött: László Király mellettek kardot rántott és segítsé

gökre menven, az őket megtámadt kereszteseket szelyelverte és

1289-ben Novemberben Beregből köz bocsánatot (Amnestiat), hír

dettetett mind azoknak, kik a támadókból ő hozzá állanak.
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lást (mellyet már ez előtt a Munkácsi lakosok

kal az Oroszok megesmertettek) mélyebben meg

gyökereztették, kivált midőn 1350 táján I-ső

vagy Nagy Lajos Király Munkácsot Bogdánnak

és annak fijának Dragosnak, ezen említett Olá

hok fejedelmeinek adta, a Lithvánok ellen foly

tatott háborúban kimutatott hűségöknek 's vi

tézségöknek megjutalmaztatásáúl. Ámbár pedig

ezen érdeklett Oláh Fejedelmek 1359-ben nem

tudni mi okon, Oláhjaikkal mindenestől felke

rekedvén és Moldvába menvén, Munkácsot és

annak vidékét, 300 falukkal üressen hagyták

légyen is: mindazáltal a Görög szertartású Val

lásnak ezzel nem lett itt vége; mert

3-szor. I. vagy Nagy Lajos Kir. minthogy

ezen honukat elhagyott Oláhokat fegyveres kéz

zel sem tudta viszszatérésre bírni: tehát az ál

talok üressen hagyott 300 falukat Munkácscsal

együtt Kiriatovics vagy Koriatovics Tódornak

ajándékozta Munkácsi Herczegi czimmel, ki az

ő engedelméből Podóliából 40,000 Oroszokat hí

vott ki, 's azokat az üressen maradt falukba le

telepítette, maga pedig Munkácsra vévén laká

sát, itt a Görög szertartású vallásnak állandó

alapját megvetette, a Basilius Rendén lévő

Orosz Szerzetesek számukra, Miklós Püspök és

Confessor tiszteletére, Czernek hegyén egy

Klastromot építtetvén. Dominica is, Kiriato

vics Herczeg Nője, a Basilissa Apáczáknak

Czernek hegyével általellenbe lévő hegyen, melly

/
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ma Szarka hegynek neveztetik, egy Klastro

mot építtetett, de a mellynek csak némelly om

ladékait lehet látni. * * * -

4-szer. Ekképpen megalapíttatván Munká

cson a Görög szertartású Vallás, virágzott az

itt minden közbenjött akadályok mellett is min

den századokon keresztűl szakadatlanúl, és a'

Munkácsi Görög Püspökök buzgó igyekezetök

mellett, és az uralkodó fels Fejedelmek pártfo

gásuk alatt mind inkább erősebb alapú lett az,

kivált minekutánna itt az Orosz nevendék Pap

ság és Ifjúság tanítására 's nevelésére olly Os

kolai intézet állíttatott fel, mellyben más tudo

mányokon kívűl a Hit-tudomány is arra rendelt

s kinevezett Tanítók által taníttatott egész

1777-ig, midőn ez a nevelő és oktatóintézet

Munkácsról Ungvárra tétetett által, az eltöröl

tetett Jézus Társaságabeli Atyák lakjokat nyer

vén meg e végre fels. Mária Theresiától. Az ezt

követett esztendőben pedig a Püspöki szék is

által tétetett Ungvárra; megtartván a Munkácsi

Püspöki nevezetet.

Mind ezekből látni való, hogy Munkácson

legelsőben is Görög szertartású Papok fészkel

vén meg magokat, itt azok által terjesztetett el

a Ker. Vallás; és hogy annak Római szertartás

szerinti gyakorlása mikor kezdődött itt, mikor

hozódott bé, 's kik által terjesztődött legelőször,

történeti ezt bizonyító 's felvilágosító adatok

hijjánya miatt bizonyosan meghatározni nem
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lehet. *) Úgy látszik hogy 1488-ban a Római

szertartás szerinti Vallást követő Keresztyének

nek itt külön formált gyülekezetök 's egyházok

nem vólt, mert a Lelkipásztori gondviselést

az Iványi Lelkész, Benedek , vitte véghez az

itt még ekkor kevés számból álló Római szer

tartású lakosok körül, ki hihető ezen okból

akarta a Czernekhegyi Orosz Szerzetesek Klas

tromukhoz tartozott bor tizedét magának tulaj

donítani, mit szép móddal végrehajtani nem tud

ván, erőhöz nyúlt, és a tized bészedésére a

Klastromból kiküldött Szerzeteseket, cselédjei-,

vel megtámadtatta, 's szakáluknál fogva csúfosan

megrántzigáltatván 's kemeny ütlekekkel illet

vén, borbéli tizedöket elfoglalta, mint ez meg

tetszik Mátyás Királynak 1488-ban a Lukács

Presbyter ezen illetlen bánást 's az elkövetett

erőszakot bépanaszlott írására kiadott ok leve

léből: melly így kezdődik: Nos Matthias, Dei

gratia etc. Earpositum evstitit Majestati Nostrae,

pro parte et in persona Religiosi Lucae Presby

teri Rutheni; in monasterio Oppidi Munkács

constituti quaerulosae, quod cum ipse superiori

bus diebus, quosdam Monachos suos, causa con

gregationis Decimarum , ad ipsum Monasterium

pertinere debentium transmisisset, quidam Bene

dictus, Plebanus de Ivány, cum quibusdam fa

*) Ersébet Királyné 1376-ban kólt városi Pecsétről szóló

Oklevelében, Szent Márton Egyházáról van szó, de azután 1493

dikig nincs róla emlékezet, mint alább meglátjuk,
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mulis snis in eosdem Monachos irruisset, et eos*

dem impudice, per barbas trahendo diris verbe

rum plagis adfecisset, vinaque nonnulla eoruna

dem ab iisdem recepisset et abstulisset, etc.

Munkácson a Római szertartású Egyház 's

egyszersmind Lelkész lételének már 1493-ban

bizonyos nyomára akadunk, mellyben János, Mun

kácsi Orosz Püspök, panaszolja Hunyadi János

nak, Tót és Horváth Országi Bánnak, Oppoli

és Liptói Herczegnek, hogy Munkácsi Lelkész

Dienes *) a Lovácska nevű hegyrűli bor tize

dét és a Munkácsi és Oroszvégi lakosoktól ed

dig a Klastromnak járt búza, gabona- és malacz

beli tizedet elfoglalta, 's kéri mindezeknek visz

szaadatásukat. Hunyadi ez ügy elintézését a

maga Munkácsra lejendő eljövetelére halasztván,

- midőn ide megérkezett, megjelent előtte Dienes

is, és azon az okon kívánván magának adatni

az említett tizedbeli jövedelmeket, hogy: indi

gnum et sanctorum patrum sancitis contrarium

foret, ut Christiani suas Decimas Schismaticis

dare deberent, úgy egyeztette meg a perleke

dő feleket, hogy János Püspökkel a Lovács

kai bor tizedét, a Munkácsi és Oroszvégi R,

Cath. lakosoktól járt életbeli tizedet Dienesnek

's utódjainak engedtette, az Oroszvégi lakosok

hét malaczbeli tizedjekre nézve pedig a lett a'

*) Az ezen dologról kiadott Oklevel szavai szerent: Honora

bilis Dionysius, artium liberalium Magister, Ecclesiae S. Martini

BP**c*P* Confessoris in Oppido Munkács fundatae Plebanus.
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határozás, hogy a Római szertartást követők a

Munkácsi Lelkésznek, az Oroszok pedig a Klas

tromnak adják azt; még pedig úgy, hogyha töb

ben lesznek, amazok a Munkácsi Lelkésznek

négyet adjanak; ha pedig az Oroszok lésznek

számosabban, akkor a Klastromnak adjanak négy

malaczot, Munkácsi Papnak pedig csak hármat *).

Ugyanezen évben erősítette meg említett Hu

nyadi János Munkácsi polgár Vágó Gergelynek

azon vég akaratját, melly szerént Munkácson

egy házat, Libatava hegyén három szőllőt, to

vábbá tizenegy hóld szántóföldet, (tízet a Mun

kácsi, egyet pedig a Kajdanói határban), és két

kaszállót, (mellynek egyike a Munkácsi, má

sika pedig hasonlóúl Kajdanói határban vólt); a'

Munkácsi Sz. Egyházban, B. Szűz Mária tisz

teletére felállított óltár Igazgatójának, Balázs

Presbyternek 's utódjainak végakaratban kitű

zött feltételek mellett hagyott vólt. *)

Ezután néhány évekkel, úgymint 1517-ben

October 31-kén halhatatlan emlékezetű Luther

Mártontól kezdett Reformatió Erdélybe vitet

vén, és ott sok követőkre találván, az Magyar

*) Decr. Joh. Corvini de Hunyad in Castro Munkács ab. 1493.

in festo Dorotheae Virginis et Martyris emanatum. Ezt az okle

velet Pater Joannicus Basilovics gyanúsnak állítja lenni, és azt sok.

okokkal hoszszason mutogatja in brevi Not Fund. Koriat. Part.

II. Cap. VII. pag. 48. seqq.

**) Vid. Lit. Consensuales Confirmatorias et in simul eremptio

nalis Joh. Corvini de Hunyad Slavoniae, Opaviae et Liptoviae Du

cis etc. de anno 1493.

8
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Országban is sebes lépésekkel terjedve, csak

hamar mély gyökeret vert. -

A Reformatiót legelőször bévett magyar

városok közzűl való vólt Munkács, mellynek

lakosi azt már 1523-ban bévették, és minekután

na Suraklini Petrovics Péter 1551-ben Tömös

várért, Lippáért, Karánsebesért és Lugosért

1-ső Ferdinánd Királytól Munkácsot cserébe kap

ván, lakását ide vette, a Reformatiót mint an

nak buzgó követője Kálmancschi Sánta Márton

által még szélesebben elterjesztette, úgy hogy

itt a Római szertartás szerént való Isteni tisz

telet egészen megszűnt, és csak a görög vallású

Orosz lakosok maradtak meg álhatatosan szer

tartásuk mellett. -

S. Petrovics Péter 1557-ben törtent elhúny

ta után Izabella, Zápolya János kir. Özvegye,

Munkácsot fija számára elfoglalván, az ő pártfo

gása alatt, itt minden akadály nélkül gyako

roltatott a reformált vallás, és pártfogását Gö

rög vallású Munkácsi lakosokra is kiterjesztet

te; nevezetesen Munkácsi Orosz Püspököt, Hi

láriust, és Basilius Rendén lévő Czernek hegyi

Klastromban lakó Orosz Szerzeteseket, királyi

Levelével, *) minden terhek és adózások alól -

felszabadította.

Izabella 1559-ben Sz. Mihály hava 15-kén

meghalálozván, az ő fija János 'Sigmond alatt

") Sub dato Alba Julia 3-a Julii 1555.
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is akadály nélkül gyakoroltatott Munkácson a

reformált Vallás, és még akkor sem háboritta

tottmeg annak szabadgyakorlása, midőn 1567-ben

Munkács Svendi Lázár és Forgács 'Sigmond által

Maximilián Király részére elfoglaltatott. 1569

ben pedig Mágócsi Gáspárnak, Bereg és Torna

Vármegyék Fő Ispánjának birtokába esvén Mun

kács, minthogy maga is a reformált vallást kö

vette 's annak buzgó pártfogója vólt, még na

gyobb virágzásba jött az, valamint az ő halála

után Rákóczi'Sigmond, 's az ő mostoha fija Má

gócsi Ferencz és ennek elhúnytával az ő Özve

gyét Dersfi Orsolyát magának nőül választott Ga

lanthai Eszterházi Miklós óltalmuk és pártfo

gásuk alatt is: midőn ellenben Cseh Országban

Ausztriában és Magyar Ország egyéb részeiben

szorosabb korlátok közzé szorítódtak mind a két

rendű Evangelicusok. *)

Csendesen's vallásuk gyakorlása szabadsá

gának megszorítása nélkűl éltek a Munkácsi la

kosok az ezután következett években is, annyi

val inkább, hogy Rudolf Király részéről, Má

tyás Austriai Herczeg által 1606-ban Sz. Iván

Hava 23-kán Bocskai István fejedelemmel kötött

Bécsi béke (Pacificatio Viennensis) erejénél fog

va, mind a két rendbéli Evangélicusok, vallás

gyakorlási szabadságukban megerősíttettek, 's

Bocskai István fejedelem által, kinek a többek

*) Engel Geschicht. Tom. IV. pag. 42, 86, 100 és 108.

7,N
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között Bereg Vármegye is, (mellyben esik Mun

kács) hatalma alá esett, hathatósan pártfogol

tattak. -

Azon idő alatt is, míg II. Ferdinánd Kir.

uralkodása alatt, Esztergomi Érsek és Primás,

Card. Pázmán Péter, és Nádor Forgács'Sigmond

által, az Ország egyéb részeiben az Agostai és

Helvétziai Vallástételt követő Evangelicusok

nem kevéssé nyomattattak: Munkácson legkis

sebb nyoma sem vólt a vallásbeli üldözésnek, és

kivált minekutánna a Vallás ügye mellett fel

kőlt Bethlen Gábor Fejedelem és II. Ferdinánd

kir. között 1622-ben kötött Nickolsburgi Béke

26-dik pontjánál fogva, Munkácsot II-dik Fer

dinánd kir. 300,000 magyar forintokba Bethlen

Gábornak elzálogosította, az ő óltalma alatt za

varatlan békében tisztelték magok módjok sze

rént a Munkácsi lakosok Teremtőjöket, az Or

szág egyéb részeiben is az említett Nickolsbur

gi Béke erejénél fogva, nem csak mind a két

rendű Evangelicusoknak, hanem a Római szer

tartást követőknek is szabad és sérthetetlen val

lás gyakorlás engedődvén. *)

II-dik Ferdinánd Király 1633-ban Munká

csot 200,000 forintokba I. Rákóczi György Fe

jedelemnek elzálogosítván 's birtokába ereszt

vén, az ő kedvező pártfogása alatt itt a refor

mált vallás még szélesebben kiterjedett's szaba

*) Traet. Pacis Mickolsburgensis Art 18,
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dabban gyakoroltatott, sőt minekutánna 1645

dikben Sz. Mihály hava 16-kán III. Ferdinánd

Király és I-ső Rákóczi György Fejedelem bíz

tosaik által Linczben kötött béke (Pacificatio

Lunensis) erejénél fogva, mind a két vallásté

telt követő Evangelicusok vallásbeli szabadsá

guk helyreállíttatott 's megerősíttetett: 's Mun

kács I. Rákóczi Györgynek s férjfi ágon lévő

maradékinak 1646-ban örökösen is általadó

dott, az ő bővkezűsége, vallásához vonszó

buzgósága, 's fejedelmi alapítási által a Munká

csi Helv. Vall. tartó Sz. Gyülekezet olly virág

zó állapotba helyheztetődött, hogy az megneve

kedvén, 's annálfogva egy Lelkész elegendő nem

lévén, a Lelkipásztori gondviselésre két Lelki

Tanító által hirdettetett itt az Evangyéliomi tu

domány, és olly Oskolai intézet is állíttatott fel,

mellyben több tanítók által felsőbb tudományok

ra is taníttatott a tanúló ifjúság; annak élelmé

re is gazdag alapítást tévén a kegyes és buzgó

Fejedelem. Különösen a Lelki Tanítók jó kar

bani helyheztetésök végett, a hallgatók rendes

fizetésükön kívül, a két Lelki Tanítónak paran

csolta adatni |

* 1-ször. A hat kövű város végén lévő kő ma

lomból Vámbúzának és kásának tizedét.

2-szor. A Várból minden esztendőben öt ve

rő sertést. -

3-szor. A Vár alól két öl szénát. -

4-szer. Nyólcz sing jóféle ángoly posztót :

#
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vagy ha azt a Lelkészek elvinni nem akarták,

25 magyar forintot.

5-ször. A tanúló ifjúság számára, felső ma

lomból a Szombati vámot.

6-szor. Ugyan csak a Várból, az akkori

szóllás mód szerént úgy nevezett Schola Mes

ternek, úgy a Deákságnak is egy egy verő ser

tést évenként.

7-szer. A Vereshegyi és Lovácskai bor-ti

zed a Lelki Tanítóké, a Szarkahegyi pedig a'

Schola Mesteré vólt.

8-szor. A felső mezei búza-tized is a Lel

ki Tanítóknak járt, az Oroszvégi mezőn bíróMun

kácsi lakosok magok Lelkészeiknek, ha pedig

Görög szertartást követtek, Klastromnak adtak

tizedet. – Nem felejtkezett el a jó Fejede

lem a Munkácsi szegény sorsú 's elnyomorodott

lakosokról is, számukra egy Kórházat építtet

vén, hol azok ingyen tápláltattak.

Mi a Görög szertartású Vallást követő Mun

kácsi Orosz lakosokat illeti: szabadon és min

den megháborítás nélkül gyakorlották ezek is

magok módjok szerént vallásukat, és csak an

nyiban szenvedtek néminémű nyomattatást, hogy

az Uradalom Tisztjei által, nem tudni mi okon,

az Orosz Püspökök jógjaikban olykor meghábo

ríttattak. Nevezetesen 1568-ban az akkori ne

vetlen Püspök hívatala folytatásában, 's keze alá

tartozó Gyülekezetek rendszeres megvi'sgálá

sukban meggátoltatván, II. Maximilián Királyhoz
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folyamodott óltalomért, mellyet tőle meg is nyert:

királyi levelében az említett Uradalom Tisztjei

nek megparancsolván, hogy a panaszkodó Püspö

kötjógjaiban megsérteni 's Püspöki hívatala foly

tatásában gátlani's háborgatni ne mérészeljék.*)

De úgy látszik, hogy II. Maximilián kir. halála

után, a Czernekhegyi Klastromban lakó Mun

kácsi Orosz Püspökök zavar és gátlás nélkül

nem folytathattak püspöki hívatalokat, mert mind

László mind Sergius Püspökök kéntelenek vóltak

amaz Rudolf Királyhoz, e pedig Bocskai István

Fejedelemhez óltalomért folyamodni, melly tőlök

nem is tagadtatott meg. *) Így Petronius és

Gregorovics János Püspökök is mindenkor kész

segedelmet és óltalmat találtak minden háborga

tóik ellen. Hanem 1640-ben Taraszovics Basi

lius Püspök, egy I. Rákóczi György Fejedelem

ellen elkövetett tettéért *), ennek parancso

latja és az akkori Vár Parancsnoka Balling Já

nos intézete szerént, Joo Mihály Hadnagy fel

ügyelésére bízott fegyveres Vitézek által, a'

Klastrom Templomából, hová mint valamely me

nedék hellyre vette magát, az óltár mellől erő

szakosan a Várba hurczoltatott, és ott húzamos

ideig kemény fogságban tartatott, míg III. Fer

*) Mandat. Marim. II. dd. Posonii 13-n Octob. 1569. apud Joh.

Basilovics in brevi Not. Fund. Koriat. P. I. C. 8. p. 33. seqq.

"") Loc. cit. pag. 38. seqq.

***) P. Joannicus Basilovics, említett munkájában P. I. cap.

15. pag. 65. ennek egészen más okát adja.
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dinánd Királymaga közbenvetésére szabadon nem

bocsátódott, olly feltétel alatt, hogy minden ed

dig a Klastromhoz tartozott jószágokról lemond

jék, és a Klastromot örökösen elhagyja; mel

lyet megcselekedvén, kéntelen vólt N. Kállóba

menni lakni, hol III. Ferdinánd Kir. kegyelmé

ből a Kassai Kamarától, 200 ft, fizetést húzott

évenként egész haláláig.

I. Rákóczi György Fejedelem 1648-ban Oet.

22-kén történt halála után az ő kegyes Özvegye

Lorándfi 'Susánna Fejedelem Aszszony is anyai

módon dajkálta a Munkácsi lakosokat, és azokat

mind polgári, mind egyházi jógjaiban óltalmaz

ta. Különösen kegyes pártfogással ápolta maga

Vallása Tanítóit, és azoknak jövedelmeiket nem

esak maga meg nem csonkította ; de mások által

is megcsonkíttatni nem engedte, honnan midőn

némelly Nemesek, a Lelki Tanítóknak tartozott

búza tizedet megadni nem akarták, a Várból

fegyveres erőt küldött, és azt erővel vétette meg

a makacskodókon.

Igen nevezetes vólt Munkácsra és az egész

Munkácsi Püspöki Megyére nézve az 1649-diki

év, mivel Taraszovics Püspököt a Püspöki szék

ben követett Parthenius Püspök alatt, a Görög

szertartású T. Orosz Papság, ezen évben egye

sűlt a Római Anyaszentegyházzal. Az egyes

ség (Unio) az Ungvári Várban ment véghez, ezen

három feltételek alatt: 1-ször. Hogy szabad lé

gyen nékiek a Görög szertartást megtartani. 2
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szor. Hogy magoktól választott és az Apostoli

Sz. Széktől megerősíttetett Püspökük légyen.

3-szor. Hogy Egyházi szabadságaikkal 's jóg

jaikkal megszorítás nélkül szabadon élhessenek.

Vallásához buzgó indúlatját 's bőkezűségét

a kegyes özvegy Fejedelem Aszszony, nyilván

megbizonyította akkor is, midőn II. Rákóczi

György Fejedelem Svédek segítségökre a Len

gyelek ellen fegyvert fogván, 's ezeket ennél

fogva boszszúállásra ingerelvén, Lobomirszki

Lengyel Vezér Munkácsot 300 falukkal fel

per'selte, melly alkalommal a Templom is toron

nyal lángok prédájává lett, harangok leolvadtak,

's a megmaradt lakosok csak nem utólsó inség

re jutottak. Illy megromlott állapotjokban elég

telenek lévén elpusztúlt Templomuk 's Tornyuk

újonnani felépítésökre, a Fejedelem Aszszonyhoz

folyamodtak segedelemért, illy értelmű esedező

levéllel keresvén azt meg:

„Munkács Városának alázatos suplicatioja

„Nagyságodhoz, mint kegyelmes Asszo

„nyokhoz"

„Kegyelmes Aszszonyunk / alázatos suplica

„tiónk által kinszeríttettünk Magyságodat mint

„kegyelmes Aszszonyunkat megtalálnunk. Vylvan

„vagion Wagdnak a Lengyel ellenséghnek tüze az

„elmúlt időkben Városunkat fundamentomostól

„miképpen porrá tötte, mellyből kitsintól fogva

„mjnnyájunknak menj sok keserves kárvallásunk
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„következett, azt tsak a nagy irgalmú Isten tud

„ná megh mondani, de az kj nagyobb édes Iste

„nünknek szent tiszteletének háza (kiben ennek

„előtte keresztyeni tisztünk s hivatalunk szerént

„szép frequentiával viszük vala végbe az Isteni

„szent szolgálatot) szemünk előtt hogy pusztán

„áll mind szomorúab és keserveseb. Kire nezve

„tegnapi napon bizonios heljben conflualtunk vala

„'s registraltuk kitsinytől fogva nagigh io akarat

„jábúl kj mit conferalna az Templomnak építésé

„re, de elfogíatkozott s megh romlott allapo

„tunkhoz képest akarmint terjeszkedgiünk uigan

„csak telliességhel elégtelenek vagiunk azon szent

„Munkának végbevitelére. Kénszerittetunk azért

„kegyelmes A//konjunk Nagd méltósaghos seghi

„tseghez alazatos bizodalommal foliamodnunk

„kiöniörögwen Wagdnak mint kegielmes A//kon

„junknak azon mivel az epületnek mivóltárúl igy

„gondolkoztunk, hogi jövendőre nézve mind a'

„Templomunknak tetejét 's mind a Tornyot keővel

„Bóltozatosan akarnók fel rakatni 's az mint a

„Fundáló biztatott bennünket két kementze méŰŞe!

„'s két kementze téglával meg érhetnök ha Nagd

„kegyelmességhe volna ebbelj segitseghet hozzánk

„szeghény megh romlottakhoz kegelmese nyujta

„ni méltóztatnék Ngd. Ha hon peniglen Tegla

„nem lehetne kegyelmes A//konyunk valami lapos

„köveknek hordásában lenne Nagd Seghitseghet.

„Melly abbelj Ngd kegyelmességheth telljes ele

„tünkbe alázatosan igiekezzük Ngdnak mint ke
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„gielmes A//konyunknak megh szolgálnunk; de

„kiváltképen az Úr Isten mind idő szerént való

„jdvességhes aldásival 's mind az örök dicsősségh

„nek hervadhatatlan koronájának bóldogh elvéte

„ve/ algja megh érette Mgdat. Ngd kegelmes

„válaszát bizodalommal várván, kivanjuk az Úr

„Isten Agdad sok esztendőkigh éltesse és tarcsa

„meg az ő Aniaszentegiházának épűletire 's sok

„szegheny igefogiottaknak szerencséjere.” –

Tellyesedést nyere az Esedezők ezen ké

résök, mert a jó Fejedelem Aszszony megpa

rancsolta Munkácsi Udvar Bírájának, hogy a'

kívánt tégla és mész adódjék meg számukra. Így

a Templom a toronnyal csak hamar újj díszben

fényle, és a Munkácsi lakosok megújúlt Tem

plomukban buzgó hálájokkal s zengedező éne

keikkel ismét dícsőítheték a Mindenek Alko

tóját.

De nem soká örvendhettek ezen bóldogsá

guknak, nem soká nyughattak ezen tekintetben

a béke ápoló ölében, mert Lorándfi 'Susánna'

(1660. 18 April) és II. Rákóczi Györgynek Gya

luvári szerencsétlen ütközete után (1660. 7. Jul.)

történt haláluk után, Bátori 'Sófia Fejedelem

Aszszony, setét gyászba borítá eddig tisztán

kékellő egöket. Ugyanis Bátori Sófia, Római

szertartású vallást követő Szüléktől származván,

's ugyan abban neveltetvén fel is, midőn 1643

ban Febr. 3-kán II. Rákóczi Györgyel házassá

gi életre lépett, külsőképpen Férje vallását vet
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te bé, de belsőképpen az Ösi vallást követte,

titkon Jézus társaságabeli Gyóntató Atyákat

tartván, kik czéljok annál inkább elérhetése te

kintetéből, a Rend ruhájából kivetkezve, más

papi őltözetben, sokan bécsúsztak Rákóczi ud

varába's birtokaiba, mi Rákóczi Györgynek ér

tésére esvén, annyira megindúlt, hogy megha

tározná az egész Rend Erdélyből és minden jó

szágaiból lejendő kiszorítását. Azomban sok ba

jokkal küszdött életét szerencsétlenűl végez

vén, Bátori 'Sófia azonnal levetette az álorczát,

's nyilván Római szertartás szerinti Vallást kez

dett követni, és hogy Zrinyi Péter, Frange

pan, Nádasdi és Tattenbach öszveesküvésekbe

bonyolódott Ferencz fijának, Jézus társasága

beli Atyák közbenjárásukra, Leopold Császártól

nyert kegyelmet meghálálja, az Agostai és Hel

vétziai Vallástételt követő alattvalóinak minden

birtokaiban lévő Templomaikat, Paplaki épü

leteiket, Oskoláikat, és azoknak minden jöve

delmeiket fegyveres kézzel elvette, Lelki és

Oskolai Tanítóikat lakjaikból részszerént ki

kergette, részszerént a Munkácsi Várba hur

czoltatta, 's ott Tisztjei által minden kigondol

ható módon sanyargattatta, nappal őket illetlen

's alávaló munkák végbevitelökre kénszerítvén,

éjjel pedig bilincsekbe verve büdös tömlöczök

re taszítván. *)

*) Debreczeni Ember Pál után, az Ultrajectomi Akadémiában

az Egyházi történetek vólt Tanítója, Lampe Fridrik Adolf, Hittu
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Munkács sem kerülheté ki a' köz veszedel

met, Temploma, Paplaka és Oskolája fegyve

res kézzelelvevödött , Lelki és Oskolai Tanitói

l;iüzetvén, helyökbe Római szertartásü Papok

iktatódtak, és az^eddig amazoktól szedettjöve

delem ezeknek adódott. Ugyan ez a' sors érte

többek közt Beregszászt, Várit, Bereget, For

nost és Rákost is. — Nyögve tolült mindenfelé

a' panasz, fäjlalta a' Tek. Vármegye, az olly

sok ezereknek okoztatott sérelmet, irral kiván

ta békötni az ejtett sebet, és Gulácsi Ambrüs

Al-Ispánt , Szolga Biró és Esküdt társaival leg

elöször is Munkácsra küldötte ki, hogy a' kiü

zött Lelki Atyákat elvett javaikba viszszaiktas

sa. Fegyveres kézzel állott ebben ellent Bátori

domdny Doctora , Hist. Ecclesiae Fftae in Hung. et Transylvanid

cxùnù Munkája 2-di£ Könyvének 443-dik lapján , ext exen szók

kal adja eló: Eodem anno (1670) et seqq. modo commemorata Prin

cipissa Sophia Bathorea a Patribus Jesuitis (in redhostimentum

gratiae filio ab iis impetratae) ad id subornata , gravem in Evan

gelicos suae ditionis Incolas persecutionem inchoavit in Comitatibus

proximis Bereghiensi , Zempleniensi etc. per aliquot annos magna

asperitate continuatam. Templa occupata, Pastores sedibus suis ejecti*

in exilium pulsi , nonnulli capti , et in arcem Munkdcs , in rupe

miro naturae artíficío, patentibus in campis, nulla montium con

tigua serie enata, ad ripam fluviâ Latortxa aedificatam deportati,

Turcicorum instar mancipiorum barbara crudelitate tractati, de die

operibus omnibus servilibus, quae quidem afficialibus Arcis exco

gitare licuit mortificati, pro nocte ingentibus rincti compedibus,

ad teterrimos carceres detrusi, id quod ego ipse et complures mei ami

ci , adhuc Dei gratia superstites a Rev. quodam sene V. D. in Co

mitatu Zemplen Ministro istarum calamitatum tunc participe, fre

quentius audívimus et quod ad hucdum hodie Incolis istarum Hun

gariae partium notum est.
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'Sófia, és az ennek meggátlására kiküldött ka

tonaság a T. Kiküldöttség tagjaival, Munkácsi

's más Lelki Pásztorokkal mimódon bánt, meg

tetszik T. Bereg Vármegyének több Vármegyék

hez kűldött itt következő leveléből:

„Illustrissimi etc. Hogy az Úr Isten Nagy

„ságtokat 's kigyelmeteket békességes megmaradás

„sal 's jó egésséges hoszszú élettel megáldja szív

„ből kívánjuk. Minémű hallatlan és Országunk

„ban lévő törvényeknek 's Nemesi szabadságunk

„nak nyilván való retorsiójára czélozó dolog tör

„tént légyen az elmúlt felsőbb napokban Ns. Vár

„megyénkben, Nagyságtoknak, kigyelmeteknek,

„lamentabiliter és felette igen nagy fájdalmasan

„kénszeríttettünk detegalni. Midőn Wemzetes Gu

„lácsi Ambrús Úr, Nemes Vármegyénk Vice Is

„pánja ea dictamine 14. 1647. Munkács Városá

„ban Mélt. Bátori 'Sófia Fejedelem Aszszony ő

„nagysága ellen, az elvött Parochia és ahoz tar

„tozó proventusok végett, ad justitiam cum Se

„niore Evang. Conf. Cottus de Beregh terminált

„vólna a' Fejedelem Aszszony nem várván az Ha

„za törvényinek kimenetelétől, recurrált a mi ko

„ronás kegyelmes Király Urunkhoz Ő Felségéhez,

„ertrahalván egy protectionálét, Mélt. felső Ma

„gyar Ország Generalissa Gr. Csáki Ferencz

„Uramhos 0 Nagyságához, melyben Ő Felsége

„kegyelmesen parancsolta, hogy praetitulált Fe

„jedelem Aszszonyt, contra quosvis violentos bo

„norum occupatores protegálja, mellyet vévén Ge
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„nerális Úr etc. ottan Kállai, Tokai |Végházbeli

„Kapitányoknak, az 0 Felsége protectionalissa te

„nora ellen parancsolatot adott, hogy valamikor

„'s valamit a' Mélt. Bátori Sáfia Fejedelem Asz

„szony és ó Nagysága emberei fognak parancsol

„ni, azt cselekedjék sub gravi animadversione.

„És midőn a terminus elközelgetett vólna, accom

„modálván magokat a megnevezett Végházakban

„lévő Kapitányok, Vér Mihály és Petrovay György

„Úr, Generalis Úr parancsolatjához , felvévén

„a Végházban a Haza óltalmára és nem oppres

„siójára rendeltetett praesidiumokat, nem a vio

„lensek hanem sub salvo conductu, az igazságos

„törvények kiszolgáltatására gyülekező Vice-Is

„pán és ev utraque Religione tőlünk deputált Bi

„rák ellen insurgaltanak. Elsőben is Vice-Ispán

», Uram , még útjában megkémlelvén útját melly

„felé derigálná, mezőben megeresztett zászlók

„kal várták, hogy ő kigyelmét semmi úton és mó

„don még csak a határba is , avvagy a Városba

„bé ne bocsássák. Mellyet Vice-Ispán Úr eszébe

„vévén, accommodálta úgy ő kigyelme útját és

„dolgait, bément a Városba ; mellyet a' Fejede

„lem Aszszony emberei subolfaciálván, ottan mind

„járást (Vice-Ispán Úr becsúletes Nemes Ember

„szabad házánál lévén) feles gyalogsággal és Vé

„met Musquaterosokkal környúlvettek , mellette

„lévő azon processusbeli Szolga-Biró és egy Cath

„Deputátussal, úgy hogy a terminus napoknak le

„folyásaig sem ki sem bé nem bocsátottanak, el
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„annyira, hogy Vice-Ispán Urunknak, még csak

„becsűletes emberekkel való beszélgetésre való sza

„badsága sem vólt. Mind ezek így lévén, midőn

„a Deputatus becsűletes Úri és Fő Rendek min

„den felől gyülekeztek vólna némelly becsűletes

„Deputatus Rendeket, inhibitoriummal obveniál

„tanak, mellyet is in paribus obtinealván, Nagy

„ságtoknak kűldöttünk – – a felyűl megem

„lített Ó Felsége Végbeli Kapitány és Preesid,

„Vitézi az útakat mindenfelől elállották és armis

„resistáltanak a becsűletes Deputatusoknak s né

„mellyeknek feles kivont kardokkal, csak a jó Is

„ten óltalmazta életeknek is megmaradását, sőt

„egy Kozár Boldizsár nevű Rádi gyalog Hadna

„gya, a Fejedelem Aszszony hitivel confirmálta,

„hogy a V. Ispánt ha útjába obviálhatta vólna,

„lélekbe el nem bocsátotta vólna, az eltiltón ő vé

„tette vólna el a fejét; a Leleszi Conventualis,

„Pater Mátyás nevűpenes mandatum inhibitorium

„ewmissus lévén, tisztiben felette sok evorbitantiá

„kat cselekedett. Meglévén azért ezen rettenetes

„és hallatlan oppressiók és interturbatiók , tovább

„a dologban semmiképpen elé nem mehetének, ha

„nem re infecta kénteleníttettek eloszlani. Így

„értvén azért Nagyságtok ez Hazában történt ret

„tenetes törvénytelenséget, fenn említett Gene

„ralis Úr ó nagysága az Ő Felségétől kiadatott

„protectionalisnak vigora ellen, elfelejtkezvén 0

„Nagysága méltóságos hivataláról, mind tempo

„re installationis tett compromissumról a' Véghá

*
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„zakban a Haza óltalmára rendeltetett praesi

„diáriusokkal így opprimálja a nemesi szabadsá

„got, hasonlóképpen a megnevezett Mélt. Fejede

„lem Aszszony , maga főldjén lévő német 's ma

„gyar gyalogjaival és embereivel. – Minthogy

„azért eleitől fogvást Nagyságtokkal kegyelme

„tekkel mindenekben a jó correspondentiát meg

„tartottuk , úgy mostan is igen felette kérjük és

„kénszerítjük is Nagyságtokat kigyelmeteket igaz

»„magyarságára , ezen rettenetes nagy lelki s tes

„ti oppressiót és Hazánk törvényeinek nyilván

„valósubversióját, Országunk Statutumi ellen való

„oppositióját, nevezze maga fájdalmának 's él

„tessen bennünket élő tanácsával és törvényes as

„sistentiával, ezen felyűl specificalt méltóságos

„Személyek és szolgai ellen is mit kellessék elkö

„vetnünk, hogy annyival inkább jobb móddalpro

»cedálhassunk útunkban, etc. etc.

„P. S. A' Fejedelem Ő Magysága Német Mus

„quaterosi Vice Ispán Úrhoz menőbecsűletes Prae

„dikátori Rendeket is Musquaterokkal megtaszi

gálván, rút betstelen szókkal illették."

Micsoda lépéseket tett ennekutánna ezen

tárgyban a T. Vármegye, és ha tett, micsoda

sikere lett ebbeli közbenjárásának, nyomára

nem akadhattam. Annyi bizonyos, hogy ez az

ügy a T. Vármegyének szívén feküdt, mert ez

1673-ban a Munkácsi 's más Beregi Lelki Ta

nítók elvett tizedjek viszszaadattatása eránt a'

N. Szepesi Kamarához egy Követet"" , de
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mimden siker nélkül, mert a' T. Megye kivánsâ

gát a' tisztelt Kamara a' Fejedelem Aszszonnyal

I; ôzölvén, ez annak egészen ellene szegezte ma

gát, igy irván az emlitett Kamarához :

,,Magníficè et generosi etc. Literas vestra

»,rum Dominationum in negotio proventus evtra

,,dandi praedicantibus haereticis accepimus. In

,,honestus homo et cui fides nulla adhibenda est,

,,non graviter affirmavit illam Legationem nobis

,,quoque consentientibus fuisse institutam , immio

,,publice coram toto Comitatu contradiarit noster

,,homo, addiditque se nec contribuere velle in via

„ticum illius legationis , sciantqve Vestrae Domi

,,nationes , nos nunquam consensuros in ullo pun

,,cto , quod est contra nostram Catholicam fidem,

,,et certe merebatur Legatus ille acrimoniam et

,,insulsum responsum. Rogamus Vestras Dominua

,,tiones, pro zelo , quo feruntur erga fidem Ca

,,tholicam , ne vel in minimo faveant nequam hae

,,reticis praedicantibu9, quia omniumpraesentium

„ipsi sunt in causa primissimi et etiam simul non

,,tantum proventus illorum auferantur, verum et

,,iam îpsâ omnes pellantur. Deus conservet Ve

,,stras Dominationes feliciter. Datum in arce mo

,,tra Munkács die 17 Sept. 1673. Obsequentissi

,,ma Sophia Bátori. m. p.

Bátori 'Söfiának ezen levelét a' N. Szepesi

Kamara illy értelmü levél mellett közlötte a' T.

Vårmegyével :
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,,Illustrissimâ etc. fratres , amici et vicinâ ob

„servandissimi? Non ita pridem hic eristentiòus

,,Ablegatis il/ustr. etc. nomine totius Incliti istius

,,Comitatus de Bereg institerunt, quatenus Prae

„dicantiòus eae decimis portiones , quas praeten

,,derent ea tradarentur eisdem, cumque praeme

„moratos Ablegatos interogassemus, mum totius

,,Comitatus haec esset instantia, responderuntaffir

,,mative. Interim requisita a nobis circa praemis

,,sum negotium Cels. Domina Principissa, quam per

,,totum contrarium rescribat nobis, eæ hisce in pa

,,ribus adjunctis intellecturae sunt uberius etc. —

„hoc fine perscribendum erat, quo in similes ab

,,legatos , qui nomine totius Comitatus legationes

,,referunt in iis quae sibi a toto Comitatu commis

,,sa non sunt a modo in posterum serio animad

„vertatur. Cassoviae 7-a Oct. 1673. S. C. R. Mat

,,tis Camerarius. Earc. Aul. Consiliarius Hung. Vi

,,ce Praeses et Scepusii I. Camer. Administrator,

,,caeterique Camerae eiusdem Scepusiensis Consi

,,liarii.** - -

fly szomorú környûmények között a Mun

kácsi Helv. Vallâstételt követó polgárok kénte

lenek vóltak nagyobb erönek engedni, annyival

inkább , minthogy az Ország egyéb részeiben is,

a' két Wallástételt követó Evangelicusok üldöz

tetésök a' legföbb pontra hâgott. Melly keserves

helyheztetésbem vóltak ezen idö täjban a felsö

Magyar Országi mind két renden lévô Evange

licusok, kitetszik Spankau Täbornagynak T.
9 &
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Bereg Vármegyéhez küldött itt következő le

"veléből: -

„Illustrissimi etc. Quocunque in his partibus

„Regni Hungariae mens et oculi convertuntur,

„manifestissime et probabiliter comperitur subor

„dinatione et instinctu nonnullorum Calvinistarum

„in visceribus Comitatuum degentium, illos nequam

„praedones, latrones, rebelles, nonnisi Catholi

„cos Regnicolas, Sacerdotes, Religiosos suae Mat

„tis sacratissimae fideles persequi incaptivari, an

„gariarique et nonnullos per litrum dimitti, ali

„quos crudeliter mutari, dilaniari, Et certissi

„mum est, nisi per fautores et instigatores occa

„sio mali ipsis praeberetur, hique maledicti ho

„mines foverentur, absque dubio tam libere undi

»»que minime vagarentur et tam detestabilia latro

„cinia » juarta eorum placitum haud evercerent.

», Quae cum ita sint, Incl. Cottui finaliter et de

„veritate scribo, quod et ego, quamvis invite ad

„ultima media condescendam, evercituique Suae

„Mattis Smae cuiusvis nationis et ordinis licen

„tiam dabo, ut eodem processu cum Calvinistis

„utantur, eos capiant, persequantur et similiter

„litromediante dimittant, Si quidemet Leges natu

»,rae, par pari referendum esse dictarent, quod

„scriptum I. Cottus pro rato etfirmo teneat. Caete

„rumpermaneo Il. Dominationum Vestr. Cassoviae

„20 Martii Servus addictissimus Paris Spankau",

Mint a Pásztor nélkül lévő szélyel riasz

tott Juhok, úgy széledeztek Templomjoktól, Os
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kolájoktól, Papjaiktól's Tanítóiktól megfoszta

tott Munkácsi Ref. Lakosok. Hijjába folyamod

tak esedező leveleikkel Báthori 'Sófiához, nem

vala fül, melly panaszaikat meghallotta vólna,

nem vala pártfogó, nem vala irgalom 's szorúlt

mejjekből kitört hús sóhajtások csak titkon to

Iakodtak a Mindenttehető zsámolya eleibe. De

valamint a legzivatarosabb 's minden pillanat

ban vég veszéllyel fenyegető borút, derű szok

ta követni: úgy a Munkácsi lakosok húzamos

ideig tartott elfojtó fájdalmokat is, lelket ele

venítő őröm váltotta fel. Mert Bátori Sófia (1681)

halála után, Gróf Tököli Imre, I. Rákóczi Fe

rencz szép özvegyét Zrinyi Ilonát nőül vévén,

's Munkács is ennélfogva birtokába esvén, Bá

tori 'Sófia által elvett Templomot, Paplakot és

Oskolát 's ezeknek jövedelmeit, elébbeni birto

kosinak viszszaadta; 's P. Teremi István Mun

kácsi Ref. Lelki Tanítót, 's T. Beregi Egyházi

Vidék Esperestjét, maga hintaján béhozván, 's

a paplakba bészállítván, a Vallás szabad gyakor

lását viszszaállította, úgy mindazáltal, hogy a

Római szertartású Lelki Tanítónak is, lakhely

mutatódott ki, az Isteni tiszteletet egy Rozman

nevű Úri Ember házában folytatván. Papi jöve

delmekre nézve pedig Gróf Tököli a két Pa

pot így egyeztette meg, mint az eredeti pél

dányból szórúl szóra lemásolva következik: -

Megalkudott a Munkácsi Evang. Predikátor

a Cath. Pappal olly formában hogy: -
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1-ször. A Sequestrumba lévő búzabeli ez

idei (1682-i) parochialis proventus, azzal együtt

kit a Catholicusok efféle proventusba bé nem ad

tak, de megadni tartoznak, három részre oszol

ván, a két rész maradjon az Evangelicus Predi

kátornak, a harmadik rész penigh adatódjék a'

Cath. Plebánusnak, mivel Sz. György naptól

fogva usque ad 16 Augusti szolgált, ki is egy esz

tendőnek harmad részét tötte, -

3-szor. Az melly főldből és szőllőből a' Cath.

Munkácsi Incolák vagy Vidékiek Dézmával, vagy

más nevezet alatt való pensióval tartoztanak, ha

paraszt renden való, az Város Bíráji által, ha

penigh Nemes emberek, ad mandatum suae Cel

situdinis, Szolga Bíró Uram által exigáltatván

megemlített restantia; juxta primi puncti accor

dam, participálja mind az Evangelicus Predikátor,

mind Catholicus Pap maga részit belőle.

3-szor. A Parochiához tartozó főldeket va

laki bévetette tél alá akár Catholicus, akár

Evangelicus légyen: az Dézmát jövendőben az

Evangelicus Ministernek adja, annakutánna pe

nigh, sine annuentia Ministri Evangelici Mun

kácsiensis sive Parochi, senki azon főldeket ne

colálja. \

4-szer. Ráthy István Úr és felesége, ha

nem complanálja dolgát, az tőlök proveniált déz

ma eránt (kit potentia mediante adimáltak vagy

elvesztegettek) az Evangelicus Parochussal ju

ris ordine requiráltassanak érette.
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5-ször. Minthogy comperiáltatott, hogy a

felső mezőben lévő Magyarok által bévetett szán

tó főldekről az dézma, búzából és gabonából úgy

a Csernetzszeghi hegyen magyarok által cólált

szőllőből a borbeli dézma a Munkácsi Parochus

nak adatott régenten, a' melly azon Hegyről déz

mából proveniált bor in sequestro vólt a Mun

kácsi Bírónál, adódjék a Munkácsi Predikátor

nak, kinek harmad részét ő is adja ki a Catho

licus Papnak ez idei azon Ekklésiába való

szolgálatjáért, mellyet tött ut praemissum est

Sz. György napjától fogva ad 16-am Augusti.

A felső mezőről penigh , mivel senki sem

adta meg az dézmát ez idén, indifferenter Cat

holicusoktól és Evangelicusoktól praevio modo

Szolga Bíró és Város Bírája által exigáltatván,

igazán azon dézmának ez idei proventusa is, a

szerént osztassék el, valamint a más felyebb meg

írt búza, gabona.

A közép mezőben és Oroszvégesi mezőben

lévő magyarok által vetni szokott szántóföldek

ből való dézma penigh, nem comperiáltatván suf

ficienter hic et nunc, hogy ab antiquo a Munká

csi Parochusnak pendáltatott és attól adimáltat

ván, a Munkácsi Orosz Klastromhoz applicál

tatott vólna, circiter 20 esztendővel ez előtt,

az néhai Mélt. Bátori 'Sófia Fejedelem Aszszony

Ö Nagysága által: in uno certo ad id praefigen

do termino, Nemes Beregh Vármegyének Vice

Ispánja és mellé rendelendő Sz. Bírája 's Jura

|

/
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m*

tus Assessora előtt comprobálván az Evangeli

cus Parochus, hogy 20 esztendővel ez előtt an

te annum 1660, vel in eodem etiam anno, azon

specificalt két mezőben való szántóföldeken ter

mett vetésből az magyarok Munkácsi parochiá

hoz az Evangelicus Predikátornak pendálták;

ezután az Orosz Papok és Batykók az olyatén

magyaroktól nem exigálhatják a dézmát, hanem

a Magyarok Munkácsi Evangelicus Prediká

tornak, az Oroszok penigh a Klastromhoz adják

- ki az igaz dézmát,

6-szor. A Veres Ó és Új Hegyen való sző

lőből proveniálni szokott dézma eránt való prae

tensióját is az Evangelicus Munkácsi Prediká

tornak, ha praevio modo sufficienter comprobál

tatik, azon Hegyről való proventus az Munkácsi

Evangelicus Predikátor és Parochus mellettma

radjon; hol nem probáltatik humano testimonio,

az Orosz Klastromnál marad.

< 7-szer. A Rákosi Parochiához tartozó Ivá

nyi hegyről proveniált Magyaroktól való dézma

beli bor megh adatódik. - *

8-szor. A Rákosi, Dávidházi és Kelecse

nyi (Klacsanó) Ekklésiákhoz tartozó Pohárok

ban, egy réz és ezüst pohároknál és azokhoz

való patináknál többet nem asserálván lenni Pa

ter Crussay Úr magánál, azokat is in instanti

megh ígérte adni. Az Munkácsi Ekklésiának

collectájába penigh , a' melly edjnehány forint

vagyon kezénél, azt is akkor ígérte megadni,

• *
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mikor a Catholicusok és Evangeliéusok kérdés

ben és villongásban lévő Munkácsi Toronyban

a Várpalánkjából vitt harangh a Catholicusok

nak meg adatódik. – Melly harang eránt való

assertiójok is az Catholicusoknak megbizonyo

sodván: hogy potiori ex parte a Catholicusok

rezéből és kőltségével öntetett, az Munkácsi

Evangelicusok tartoznak megadni említett ha

rangot az Catholicusoknak; ellenben az Evan

gelicusok azon harangban lévő rezekért 's kől

tségekért, ha akarják, megtarthattyák, az Ca

tholicusok által tsináltatott ugyan azon Evange

licusok Ekklésiájában maradott harangot, a hol

nem akarnának azzal contentusok lenni, száz

forint exolváltatik nékiek azon villongásban lé

vő és Catholicusoknak megadándó harangban lé

vő részekért.”

Illy egyesség mellett a béke viszszaszerez

tetvén, és a Ref. Lelki és Oskolai Tanítók szin

te 20 évekig tartott számkivettetésök után eléb

beni jógjaikba viszszaállíttatván, minden ezután

következhető zavar elhárítása végett, Tököli

Imre Gr. maga eleibe kívánta terjesztetni a'

Munkácsi Ref. Lelki és Oskolai Tanítók éven

kénti jövedelmök rendszerét, mellyet T. P. Te

remi István Esperest, – Szolga Bíró Kádas

Mihály, és Esküdt Horváth János Uraknak, mint

ezen dolog megvi'sgálására a Ns. Vármegyétól

kirendelt Biztosság Tagjainak, a Munkácsi R.

Szentegyház régi, de az idők viszontagsági miatt
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már most meg nem lévő anya könyvéből, tulaj

don kezeivel szórúl szórúl kiírva, ekképpen ter

jesztett eleikbe: -

Proventus Reverendorum Dominorum Pastorum

Munkacsiensium.

1. Minden ember nemes és nemtelen, tarto

zik három kalongya búzával, ha húsz kalongya

búzája marad; a féle ember nem fizet 25 / hu

szonöt pénzt, és esztendőben az ollyannak tar

tozik a Predikátor (Hetes lévén) egy halotti pre

dikátzióval.

2. Ha kevesebb búzája vagyon, egy vagy

másfél kalongyát ád jó akaratja szerént, ha bú

zát nem fizet, kell adni Dénárt 25 :/: huszonöt

pénzeket. Ez ilyennek halotti predikátzióval

nem tartozik a' Predikátor. -

3. Vagynak a Parochiához három mezők :

felső mező, másik, víz közt való mező, har

madik Oroszvégesi mező. Ezekről a magya

rok tizedet adnak; effélék is ugyan tartoznak

Den. 25, de ezeknek a' Predikátor nem tartozik

halotti predikátzióval pénz nélkül.

4. Vagynak szántó főldek is mindenik me

zőre. Edjikre, a vízen innen lévő mezőre vagy

nak 16 nro: tizenhat szántóföldek, ötét hagyta

idvezült Dévainé aszszonyom, Nagy hegy felé

menő országútjára dűlnek. A régi Parochiális

főldek a Vár felől szomszédi, ugyan ott vagy

nak öt régi parochialis főldek, egyik hoszszú

föld az ország útjára megyen ki; a négy rö
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videbb, de széles és nagy főldek a Nyiresre

menő út edjikét a Vár felől szakasztja; három

földek vagynak az Új Falusi útnál, a mint a Pap

folyás megszakad. A Pap folyás pedig egészen a'

parochiához való a parlagokkal együtt. – Vagy

nak ismét három főldek a Vár felé a kaszálló

ra nyúlnak. Észak felől szomszédja a Somogyi

Márton főldjei. A vízen túl való mezőre vagynak

hasonlóképpen 16 főldek ; Polyatinában nyólcz

egy szélben a Latorcza parton, négy közöttök

Horváth Mihályné főldjei, Lovácska felé dől

Oroszvégtől két derék hasznos főld, Pap folyá

sának hívják. Idvezűlt Dévai Jánosné Aszszo

nyom hagyott ismét kettőt végében lévő czik

kelyekkel, az Ország útjánál vagyon: a czikke

lyeket egy út szakasztja el a derék főldektől;

szomszédja vólt egy felől a Vak Laczkó főldje.

5. Vagyon egy kaszálló rét, a Rusztó híd

jánál, mellynek irtására a Nép köteles. Vagy

nak három derék kaszállók, egyik a Nyirjesen,

kinek egy felől szomszédja Ignéczi Márton, más

felől száraz Laczkó kaszállója. Ezt hagyta id

vezűlt Dévainé Aszszonyom az Ekklésiának,

Másik vagyon a Csonkás felé a Fűzesen; har

madik közel a Várhoz, Tzövók János kaszál

lója dél felől szomszédja.

6. Vagynak három szőllő hegyek: 1. Cser

nethszeg, 2. Veres kis Hegy, 3. Lovácskai

Hegy. Ezekről tized jár, ha a szőllő nem

plántált.
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7. Vagynak ezeken kívűl, Veres óHegy és

Veres Új Hegy, ezekről a bornak tizenötöde jár.

8. Vagynak két két szőllők mindenik Pa

rochiához a Nagy Hegyen egymás mellett. Eze

ket a Pásztor tartozik metszetni, kapáltatni?

a Városbelieknek kell örökíteni; kötözésével a

Pósaháziak tartoznak.

9. A Császár búzájábúl, borbúl, zabbúl,

Octáva jár a Ministereknek, melly köz a Scho

Ia Mesterrel, a Mater Ekklésiában Cathedra

ticummal a Schola Mesterrel együtt tartoznak,

úgymint a Mater Ekklésiában flor. 1 / egy fo

rint, de Őszi vendégséggel nem tartoznak; a'

Filiálisban való Octávához nincs közi az Osko

la Mesternek.

10. Halott felett való predikállástól fizet

nek három márjást. Kereszteléstől nyólcz pótrá

kat. Esketésért a Copulatióért három márjást.

11. A hat kövű avagy alsó malomban a Fe

jedelem búzájából a mit jut, tizede jár a Minis

tereknek, a kásából is tizede.

12. Minden Ökör és Tehén marhának a nyel

vét, mellyet a' Czéhbeli Mészárosok kivágnak,

a Papnak adják, két font hússal tartoznak,

Várbeli Proventus. .

1. A Várbúl a két Predikátoroknak adat

tatnak öt nro. 5 verő disznók. 2. Edjedj öl szé

na. 3. A két Predikátorok számára 8 sing faj

landis posztó; ha a' posztót venni nem akarják,

25 forint érette.
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Ezen rendszeres papi jövedelmeknek min

den pontjai a felyebb említett Ns Vármegyétől

kiküldött Bíztosság által szorossan és törvénye

sen megvi'sgáltatván 's azoknak igazságos vól

tuk hites Tanúk által bebizonyíttatván, azoknak

bírásukban a Lelki Tanítók megerősíttettek; ha

nem némely paplaki és a közép 's Oroszvégi me

zőben Cath. és Ref. Munkácsi lakosok által ve

tett földekből járó tized eránt maradván még fel

némi kérdés, ennek eligazítását Tököli Imre gr.

jószágai akkori fő Felügyelőjére Sárossy Sebes

tyénre bízta, ki ezen tárgyban ily határozást tett:

Praesentibus adom tudtára mindeneknek,

hogy kegyelmes Urunk ő Nagysága, az elmúlt

1682-dik esztendőbeli Karácsony előtt requiral

tatván Ns. Bereg Vármegyei Helvetica valláson

való Predikátorok societása által, kívánságok

ra Munkács Városában lévő Evangelicusok Mi

nistere avagy Parochusa eránt úgy resolvált, hogy

valaki azon Munkácsi Parochiához tartozó fől

deket Tél alá bévetette (akar Catholicus akar

Evangelicus légyen) a dézmát jövendőben az

Evangelicus Ministernek adja ki; annakutánna

penigh sine annuentia Ministri Evangelici Mun

kacsiensis sive Parochi senki ne colálja, mely

re nézve intetnek mindnyájan, valakik ezen fől

deket bévetették, az igaz dézmát a Munkácsi

Evangelicus Predikátor Uramnak kiadják, sub

gravi animadversione suae Celsitudinis et poena

articulari.
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Mivel pedig a közép mezőben és Oroszvé

gesi mezőben magyarok által vetett földekből

proveniálni szokott dézma felől kegyelmes Urunk

Ö Nagysága méltóságos resolutiója szerént Ns.

Bereg Vármegye V. Ispánja, Szolga Bírája és

arra deputálandó Juratus Assessora előtt nem

comperiáltathatott azon ante annum 1660 vel in

eodem etiam anno, az ollyaténMagyarok által ve

tett főldekből proveniáló dézma Munkácsi Evan

gelicus Predikátornak excindáltatott é? vagy

az Oroszvégesi Klastrombeli Papoknak? mely

comperimentum nem az említett Predikátoron,

hanem Ns Vármegye Tisztjein múlt; arra néz

ve, azon specificalt két mezőben lévő magyarok

által tött vetésekből proveniáló dézmát az Evan

gelicus Munkácsi Predikátor és megírt Klastrom

beli Papok által denominálandó két hites ember

igazán exigálja, és köz helyre, az Oroszvégesi

Bíró vagy más emberséges ember házához hor

dassák, 's maradjon sequestrumba, míg az há

borúzásról haza jövén a Ns Vármegye Tisztjei,

kegyelmes Urunk Ö Nagysága resolutiója sze

rént comperiálják praemisso modo, hova deveni

ált azon dézma in anno 1660vel ante eundem an

num, és valamint akkor comperiáltatik, hova

pendáltatott a megírt dézma, ugyan azon Eklé

'siának Parochusa, mind ez egyszeri, mind en

nekutánna való dézmákat usuálja. – In Arce

Munkács die 29 Junii anno 1683. Sárosy Sebes

tyén, Munkácsi Praefectus. m. p.”
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De nem sokáig tartott ez a tündér szárnya

kon épűlt bóldogság, nem soká örülhettek a

Munkácsi Ref. Lakosok vallásbeli szabadságuk

nak: mert Tököli Imre gr, szerencséjénekhanyat

lásával, 's az Országból Caprara Tábornok által

lett kiszorításával, minekutánna 1686-ban 18

dik Január. a Munkácsi Vár Gróf Carafának fel

adattatott, ismét fekete fellegek tolúltak az em

lített lakosok tisztán tündökleni kezdett egök

re. Ugyanis Zrinyi Ilona, a Vár feladása után,

az egyesség 2-dik pontja erejénél fogva, első

férjétől maradt gyermekeivel Rákóczi Ferenczel

és Juliánnával, Bécsbe vitetvén és ott a Felség

a nevezett Rákóczi árváinak Gyám-Attyává Car

dinális Kolonics Érseket nevezvén ki; ez és a'

Rákóczi Árvái jószágainak fő Igazgatója Klobu

siczki, a Magyar Országi mind két renden lé

vő Evangelicusok vallásbeli szabadságokat újra

megerősítő Soproni 1681-ki Ország Gyűlése 25

dik törvény czikkelyébe bécsúsztatott ezen zá

radéknál fogva, salvo tamen jure Dominorum

Terrestrium, Rákóczi szélesen kiterjedő jószá

gaiban valamint egyébütt is, úgy Munkácson is

a Hel. Vallástételt követő lakosoktól a Tem

plomot ismét elvették, Papjaikat lakjaikból ki

űzték, 's helyeikbe Római szertartású Papokat

iktattak bé s jövedelmöket nékiek adták. –

Ezen gyászos történet után egy ideig csak az

ég alatt a fák között, annakutánna pedig egy
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Miklós Deák nevű nemes ember *) telekén épűlt

Csűrben tartódott az Isteni tisztelet, mind ad

dig, míg az említett csűr helyén egy jó nagy ház

forma faTeplom nem építődött. Igyekezte ugyan

ennek építését Card. Kolonics megakadályoztat

ni, sőt nem csak Munkácsról, hanem a Rákó

czi széles terjedelmű minden birtokiból is ki

akart minden reformált Valláson lévőket ker

getni, így írván Klobusiczki Ferencznek, Rá

kóczi Árvái jószágai Helytartójának: „Et cum

„Haeretici, multis ea cedant ab usibus , conclu

„sum est, quod Domini Terrestres illos ejicere

„possint. Volo omnes evulare et ea his bonis eje

„ctos, qui si nolint bonis , inveniam aliud medium

„illos eapellendi." De tartván attól, hogy ezzel

oly tüzet lobbaszt, melyet nem könnyen ólthat

el, csak a Ref. Papokat parancsolta kikerget

tetni 's kiűzetni, így írván ugyan csak Klobu

siczki Ferencznek 1689-ben: Quoad praedican

tes, jam semel declaravi mentem meam, si non

credunt verbis, eaperientur verbera adhuc semel
*Ag M

monitos volo de abitu *). Illy elnyomatott ál

*) Ennek a tudományos voltánál fogva közönségesen Miklós

Deáknak neveztetett Nemes Embernek igaz neve vólt Keresztury

Miklós. Ez azon Teleket, mellynek egy részét Templom helynek

engedte, vette 1669-ben Kozák Kristina Aszszonytól, Báró Pe

reny István Nőjétől 450 forintokert, mellyet maradékitől az Ura

dalom 1760-ban vett meg, 's azon kis részt, mellyet Keresztúri

Miklós Templom helynek engedett; Gróf Schönborn Eugen Ervin,

* nevezett évben mint alább is meg fogjuk látni, minden terhek

alól felszabadított.

") Lampe Hist. Eccl. L. II. pag. 505.
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lapotjokban a Munkácsi Ref. lakosok hijába fo

lyamodtak Udvarhelyi György s mások által se

beik orvoslásuk végett a Királyi Felséghez,

mert Card. Kolonics oda vitte ki a dolgot, hogy

puszta ígéretnél egyebet nem nyertek.

Nyájasabb indúlattal, védőbb pártfogással,

s szívesebb hajlandósággal és szeretettel visel

tetett Card. Kolonics nem csak a Római, hanem

az ezzel egyesült Görög szertartású lakosok

eránt, és azoknak Papjaik eránt is; mellyet az

által nyilvánított, hogy még Taraszovics Püs

pök alatt a Klastromtól elvett és Munkácsi ura

dalomhoz kapcsolt Bobovistye és Lauka nevű

helységeket 1692-ben De Camellis Jó'sef Mun

kácsi Orosz Püspöknek 's a' Klastromnak visz

szaadatta; 's azoknak bírásukba, N. Váradi vólt

Püspök s akkor Leleszi Prépost Benkovics

Ágoston', és a Leleszi T. Káptalan Irnoka P.

Szegedi János által, Klobusiczki Ferencz, Köl

ködi András Szolga Bíró, Séchy György és Sze

redszegi Imre Esküdtek, 's Kalmár Mihály Mun

kácsi Polgár jelenlétekben viszszaiktattatta. –

Ugyan ezen De Camellis Jósef Püspöknek kö

szönheti a Munkácsi Megyebeli T. Orosz Pap

ság jobbágysági terhek alól lett felszabadítta

tását (emancipatióját), ki is látván a T. Pap

ság terhes nyomattatását s keserves állapotját,

Játván, hogy a Földes Urak az Orosz Pap és

más Jobbágy között legkissebb külömbséget sem

tesznek, hanem Úr dolgára, tized"" 's min
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denféle szolgálat tevésre kénszerítik; elfogják,

büntetik, veréssel fenyítik, gyermekeit job

bágyságra szorítják, eladják 's a' t. Cs. K. Fel

séghez Leopoldhoz folyamodott, ki az ő kéré

sére a T. Orosz Papságot minden ezen elszám

lált terhek alól felszabadította, 's ezen szabadsá

gukat 1692-ben Aug. 23-kán kőlt Ok levelébe

megerősítette. – -

Más részről pedig akármint törekedtek lé

gyen is Card. Kolonics; és a Munkácsi uradalom

az ő intésére figyelmező Tisztjei, az itteni Helv.

Vallástételt követő lakosoknak ha nem egész

kiirtásukon is, legalább vallásbeli szabadságuk'

megszorításán: mindazáltal azt minden arra for

dított erejökkel is véghez nem vihették; mert

a Miklós Deák telekén épűlt fa Templomban sza

kadatlanúl gyakoroltatott az Isteni tisztelet mind

addig, – míg 1703-ban II. Rákóczi Ferencz, a'

Jus armorum és Forum Neoaquisticum által meg

szomorított Ország lakosinak felzendülésük al

kalmával a békételenektől néki ajánlott Fő Ve

zérség általvételére Lengyel Országból béjö

vén, 's Munkácsot, a Spanyol Ország felé út

nak indított, de útjából Rákóczi Ferencz lépé

seinek meggátlására viszszatérített Montecuculi

ezeredje felgyújtván, a Város nagyobb részé

vel együtt, az említett fa Templom is földig

nem égett. /

Ezen gyászos történet miatt inségre jutott

Város nagyobb részént Helv. Vallástételt köve
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tőkből álló lakosi új Templom építhetésére te

hetetlenekké tétetődvén, 1705-ben II. Rákóczi

Ferencz Fejedelemhez, és a Szécsényi mezőn

öszvegyűlt szövetséges Rendekhez folyamodtak

Követeik által, esedezvén elvett kő Templomuk,

Paplakjaik és Oskoláik viszszaadatásukért:

melly folyamodásuknak lett is annyi sikere, hogy

ha a kő Templom birtokához nem juthattak is,

legalább Templomnak való helyet 's Templom'

építésre a Fejedelemtől 300 forintokat nyertek;

's ezeken kívül egy Paplakot, és a Templom 's

Paplakok régi jövedelmeit viszszakapták, mint

megtetszik a Szövetséges Rendek itt követke

ző végezésükből:

„Munkács Városában való Templom Czin

„teremmel együtt marad a Catholicusoknál cum

„pertinentiis. A Reformatusoknak hely fog er

„cindaltatni pro Ecclesia , mellynek felállítására

„deputáltatni méltóztatott a méltóságos Fejede

„lem 300 /: három száz R. forintokat, de a'

„Parochiához és a Templomhoz való jövedelem

„marad a Reformatusoknak, melly helyett a mél

„tóságos Fejedelem fog tenni fundatiót a Cat4.

„Plebanusnak. Mivel pedig két Parochia vagyon

„ottan , azért egyik légyen a Catholicusoké, a'

„másik Scholával és Ispotállyal együtt legyen cum

„appertinentiis utriusque Parochiae a Refor

„matusoké."

A nyert Templom helyén csak hamar épí

tődött is egy 5# öl hoszszú, 3; öl" és 1#
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öl magos fa Templom; de a viszszaítélt Papla

kot (mellyet néhai Dévai János Özvegye hagyott

vég akarat szerént a Ref. Gyülekezetnek) a kő

Templomnak még Kard. Kolonics idejében lett

elvételekor, a Római Egyház akkori Lelki Ta

nítója, néhai nagyságos Barkóczi Gyorgy Öz

vegyének, Nagyságos Kohári Judith Aszszony

nak 50 pengő forintokban elzálogosította, ki a'

zálogos summán felyűl 98 pengő forintokat kőlt

vén némelly mellék épületekre, az érdeklett

Paplakot, az öszveséges summának, u. m. 148

pengő forintoknak lefizetésök nélkül nem akar

ta kibocsátani, Így hát ismét kéntelenek vóltak

#

II. Rákóczi Ferenczhez folyamodni, ki is ezen

tárgy elintézésére Kazinczy Andrást segéd tár

sával e következő paranes mellett küldötte Mun

kács Városába :

Generosi nobis Fideles Dilecti/

„Salutem et principalis gratiae nostrae pro

„pensionem. – Úgy informaltatunk, /hogy Vs.

„Bereg Vármegyében, Munkácsi Városunkban a'

„melly házat most Tekintetes Nagyságos Kohári

„Judith Aszszony bír, ennekelőtte való időkben

„az ott való Reformata Ekklésia számára legál

„tatván, ezen Ekklé"sia Predikátori birták mind

„addig, míg a felyebb elmúlt esztendőkben Tem

„plomjok elfoglaltatván, azon házra is a Catho

„licus Plebanus tette kezét, és az említett Úrnak

„'s Aszszonynak eladta. Kihez képest Kigyelme

»teknek, vezérlő fejedelmi auctoritásunkból pa
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„rancsoljuk, hogy a megírt helyre menvén, az

„elmúlt esztendőben a Szécsényi Gyúlés alkalma

„tosságával adatott instantiájokhoz s transactió

„jokhoz tartván magokat, azon háznak, úgy a'

„Sabathalénak dolgát vóltaképpen kitanúlván, a'

„mennyiben azon Reformata Ekklésia igaz jussa

„comperiáltatik , igazítsa el kigyelmetek. Secus

„nec facturi. Eosdem benevalere desider. –

„Rosnaviae d. 26-a Januarii 1707. Franciscus

» Princeps Rákóczi m. p. Sigismundus Janki m. p.

» Franciscus Aszalay m. p.” -

Ezen parancsnál fogva Kazinczy András

Munkácsra megérkezvén, mit végezett ezen

tárgyban, megtetszik az itt következő tudósí

tásból: -

„In Oppido Munkács comparendo, ubi in

»»praesentiam nostri, tam ea parte Catholicorum,

„quam Reformatorum convocatis auditoriis ra

„tione Fundi, per Joannis quondam Dévai reli

„ptam *), Reformatis relegati, taliter convene

„runt: ut Dominus Plebanus Munkacsiensis, oc

,,casione venditionis dictae Sessionis pro Fundo le

„vatos florenos 50 in alba moneta Dominis Refor

„matis restituat, quibus addere tenebuntur Do

»,mini Reformati in simili moneta ft. 98, ut.fl.

*) Devai Janome abban az házban lakott, melly most a ne

kai mélt. Beck Pál Cs. K. Tanácsos Özvegyének mélt. Bártzy Anna

Aszszonynak birtokában van. 1699 a Ref. Oskola Tanító Vecser

kovics László, még a Dévainé féle teleken lakott, de már 1760

ban, mind a Pap, mind az Oskola Tanító lakása a Római szer”

t drtású Paplak szomszédságában volt.
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„148. Spectabilis ac magnifici quondam Georgii

„Barkóczi relictae Viduae, cui videlicet dictus

„Fundus in summa specificata impignoratus fuit,

„restituere possit, quo etiam tenebitur ; interim

„nos ad mandatum suae serenitatis principalis ean

„dem resignavimus. Licet partes inter se modo

»»praedeclarato convenerint, nihilominus, dum pe

„cunia, uti praespecificatum est, deponi debuis

„set, Reverendus Catholicus non solum depositio

2,nem ejusdem denunciavit, imo et in persona se

„abstravit. Cum autem vi conventionis ea parte

„Evangelicorum cedens pecunia in moneta argen

„tea in praesentia nostri deposita fuisset, ne ita

„gue ulteriusquoque justus patiatur Domum con

„troversam, vi benigni suae serenitatis principa

„lis , Auditorio Reformatorum assignavimus rele

„gando ratione restant 50 fior. Hung. Spectabi

„lis ac Magnifici Domini quondam Barkóczi re

„lictam ad Plebanum hujacem. Ev quo autem di

„ctus Dominus Plebanus, primo quidem sponte se,

„ad depositionem dictae pecuniae obtulisset, ev

„post vero semet abstravisset, ac per Egregium

»Benedictum Karitsai, eandem absolute se depo

„nere recusasset, sed Dominam Baronissam ad

„sacram Sedem se provocando ibidem contentatu

„ram semet declarasset, ev eo tam praespecifi

„catum Dominum Plebanum , quam nuncium suae

», Dominationis Benedictum Karitsai, qua turba

„men modernae compositionis amicabilis (quem

„dum admonuissemus, ne hocce in negotio confu



151

,,siones faciat, alias ad dandam rationem citabitur

,,se respondisse , ad citationem nostram non com

,,pariturum, nisi ea pressum Suae Seremitatisprin

,,cipalis mandatum viderit)addandam rationempro

,,die 16-a Mensis affuturae Maii Onodinuminprae

,,sentiam Suae Serenitatus et Senatus citaturos et

,,evocaturos deliberavimus. Assignatio veropraedi

„ctae Domus in praesentia Petri Hertesx, hominis

,,et servitoris Dominae Baromissae facta est.

,, Tandem eae Comitatu Ugocsa redeunte Do—

,,mino Andrea Kazimtxâ Commissario Munkacsi

,,num e numero nostro Deputato , coram eo fa

,,cta et praemissa Rdi. Patris Plebani , quam

,,ejusdem praefati nuncii BenedictiRaritsaidepre

„catione, manibus stipulatis compromisit compla

,,nationem omnem cum certa reali et infallibit, de

, ,,positione pecuniae , uti et nobis idem Dominus

,, Comissarius retulit.

,,Sabathale vero eae mola superiori prove

,,niens , vi primaevae determinationis nostrae ,

,, Dominis Reformatis praestabitur, et propter

„neglectam administrationem dictâ proventus , an

,,te hac Provisor Stephanus Zatureczki ad dan

,,dam rationem evocabitur.

,,In negotio promontorii Lovdcska dicti, or

,,ta e$t talis controversia , ea: quo cedentem IDeci

»mam Domini Reformati pro se praestandam

»praetendunt , et quidem ideo, quod eandem , cer

»tus quidam mobilis Horwath dictus Dominis Re

»sformatis legarerit, quo in negotio, si quidem
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:partes inter se amicabiliter convenire non pote

„rant, remotis itaque partibus praementionatis,

,,sive in negotio taliter deliberavimus: -

„Si quidem pars Actorea, nudis solum ver

„bis, nullo producto documento praetensionem su

„am assereret, ev eo praefigetur partibus dies

„15-a praesentis ad Oppidum Kapos, ubi in prae

„sentiam nostri comparendopraetensione suarum

„deliberationem praestolabuntur, er guo docu

„menta literaria, prae manibus Haeredis Fami

„liae Horváth legata essent, quae in praescripto

„termino producere tenebuntur. – In possessio

»ne Vinna vidimatus in omnibus punctis et clausu

„lis, atque etiam ertradatus die 7-a Mensis Ju

„nii ao. 1709 – per me Andream Kazinczi Suae

„Serenitatis Ducalis et Confederatum Regni Hun

„gariae Statuum Deputatum Comissarium. m. p.”

Ezen Bíztosság munkálódásinak ekkor lett

is annyi sikerök, hogy a Munkácsi Helvétziai

- Vallástételt követőknek szabad vallásbeli gya

korlásuk újra viszszaállíttatott, az Isteni tisz

teletújfaTemplomukban szabadon gyakoroltatott,

és egyik Paplakjok birtokukba jutott. – De ez

a bóldogság sem tarthatott húzamos ideig, mert

még tökéletesen el sem készült a megnyert régi

Paplak telekén II. Rákóczi Ferencz és a szöve

tséges Rendektől az építésre engedelmet és se

gedelmet kapott Helv. Vallástételt követők Tem

plomuk: midőn azt a' Római szertartású Lelki

Atya T. P. Bokros, T. Eöry László Lelki Ta
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nítóval, Vereshegyi bor tizeden illetlenűl tör

tént öszvekapás miatt tűzbe jövén, boszszús in

dúlattal az Uradalmi Hajdúkkal, béresekkel 's

Úrdolgosokkal levágatta, szélyelhányatta, 's a'

Lelkészt a Paplakból ismét kiűzte 1720-ban.

Jajgatott a nép, s nyögve panaszkodott, az el

követett erőszak ellen, de senki sem vólt, ki

meghallotta vólna esdekléseit, s 18 egész éve

kig kénteleníttetett egy Galgótzi György nevű

Munkácsi lakos csűriben, mikor pedig ott csé

peltek, csak a fák köztt az Eg minden viszon

tagságait szenvedve, az Isteni tiszteletet gya

korlani; melly idő alatt, ha szinte több ízben

folyamodott is mind Munkács akkori Urához,

GrófSchönborn Bucheim Wolfsthal Károly Fri

drik, Bambergi és Herbipolisi Érsek Választó

Fejedelem's Birodalom Procancellárjához, mind

a Cs. Királyi Felséghez, de sehol sem nyert

kedvező választ, 's új Sz. Egyház építésre en

gedelmet. – Ugyanis 1733-ban Szőnyi János

Munkácsi Lelki Tanító ajánló levele mellett a

fent tisztelt Grófhoz követségbe küldvén Milo

tai Mihály Munkács Városa Jegyzőjét és Der

czeni István Tanácsnokot, ezek, minthogy ek

kor a Gróf Regensburgi birodalmi gyűlésen vólt,

őtet itt is felkeresték *), de minden vígaszta

*) Az említett Munkácsi Követek a nevezett ebben Regens

burgban tőltvén Húsvét Innepet, minekutánna ajánló levelöket az

akkor ott lévő Nemet Alföldi követségi Lelkésznek Donckerman Já

nos Sámuelnek megmutatván, általa valódi Helv. Valtastételt kö
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lás nélkűl tértek viszsza. Nem külömben a Cs.

Királyi Felséget is megkeresték Bécsben a ne

vezett év Január. és Junius hónapjaiban esedező

leveleik által, de egyikre sem jövén kedvező

válasz, ugyan csak T. Szőnyi János ajánló le

vele mellett, az említett Város Jegyzője Milotai

Mihály és Szabó György Tanácsnok Bécsbe kűl

dődtek, de ekkor is siker nélkül maradt fárado

zásuk, 'skeseredett szívvel tértek viszsza, Kuntz

Jakab Ügyvivőre (Agens) bízván ügyöket, ki

híven eljárt ugyan a reá bízott dologban, de fo

ganat nélkül, mert a fels. Cancellaria, úgy lé

vén hibásan tudósítva, mintha a Munkácsi Helv,

Vallástételt követő lakosoknak Rákóczi zene

bonája előtt nem lett vólna Templomuk, szabad

Isteni tiszteletbeli gyakorlásuk, hanem mintha

Csak az alatt vettek vólna magoknak szabadsá

got a vallás gyakorlására 's Sz. Egyház épí

tésre, ezen az okon kérésök tellyesítése meg

tagadtatott. Mellyre nézve hogy a nevezett Ügy

vivő a dolgon segíthessen, írt Munkácsra az il

lető Feleknek, hogy tétessenek törvényes vi's-

gálatot e következendő pontokról: -

vető Keresztyéneknek lenni elesmértettek, tőle az Úri Sz. Vacsorá

hoz bocsátódtak, mint ez magának Donckermannak az említett Kö

vetek ajánló levelökre tett imez soraiból megtetszik: Domini St. T.

Michael Mileto et Stephanus Darceni, testimonium hoc Ecclesias

ticum producentes ad Sacram Coenam libenter sunt admissicum alii*

Christianis Rftae Religioni addictis, Ratisbonae die 5-a Aprilis

anno 1733. Johan. Samuel Donckerman Legatione Belgiae a Sa

cris. (L. S.)
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1. Tudja-é bizonyosan, vagy hallotta-é a

Tanú, hogy ha Munkácson a Reformatusoknak

ember emlékezetétől fogva, mind ez ideig vólt

é szabad Isteni szolgálat gyakorlásuk? -

2. Tudja-é vagy hallotta-é a Tanú, hogy

ha in anno 1681, t. i. Sopronyi Diétakor, az em

lített Munkácsiak a Templom vagy Imádság haj

lékának bírásában és Isteni szolgálat gyakorlá

sában vóltanak-é? -

3. Tudja-é vagy hallotta-é azt a Tanú, hogy

ha a Munkácsi Reformatusok az elmúlt Rakoczi

anus motus előtt birtanak-é Templomot vagy Ora

-toriumot, avagy vólt-é szabad Isteni tisztelet

gyakorlása? - * * * * - -

.: 4. Tudja-é hallotta-é vagy látta-é a Tanú

az említett Reformatusoknak utóbbi imádság haj

lékukat? mikor építtetett? melly esztendőben?

ki által? és melly okból rontatott el?

Melly kérdő pontok szerént a Ns. Várme

gyétől e végre kirendelt Biztosok, Somossy Fe

rencz Szolga Bíró, és Goldperger Tábla Bíró

törvényes vi'sgálatot tévén, a minden pontokra

hitök letételök után állítóképpen felelő Tanúk

vallástételök, a N. M. M. K.H. Tanácsnak ere

detiben, Kuntz Jakab Ügyvivőnek pedig máso

latban megküldődvén, egy a Munkácsi Helv, val

lástételt követő lakosok”, nevökben általa írt itt

következő esedező levélhez mellékelve nyújtot

ták bé a Királyi Felségnek:
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„Sacratissima etc.“

„In causa liberum Religionis nostrae everciti

4,tum et restaurandum Oratorium nostrum concert

„nente, qualesnam humillimas instantias et alteram

»»quidem mense Januario, alteram vero die 25 Jun.

»»praesentis anni evhibuerimus ea earundem hic

„sub A et B. annevis copiis Altefata Mattas Ve

„stra clementer intelligere dignabitur. -

„Sperabamus quidem humillimo, in publicis

„Regniconstitutionibus, sacrisque regiis Diploma

„tibus fundato petito nostro Clementissime delatum

»»iri; ast praeter omnem spem , maestissimis aná

„mis contrarium ea periri atque ea facta ad pri

„mam instantiam nostram indorsatione, hoc intel

„ligere debebamus, quasi vero ante motus Rako

„czianos Ecclesiam haud tenuissemus: verum sub

»»praefatis duntavat motibus Confessionis nostrae

„evercitium usurpavissemus, sopitis autem moti

„bus, Oratorium nostrumpropria auctoritate con

„structum confirmiter eatenus interventis resolu

„tionibus funditus dirutum evstitisset. Quia vero

„Augustissime Imperator et Rea: Clementissime,

„Justissime / tum ea recentiori hac in causa per

„aeta et hie sub C. in Originali adneva inquisi

„tione, tum ea ICottus Beregiensis in eadem causa

„Excelso Mattis Vestrae Ssmae Consilio Regio

„Locumtenentialitransmissa fide digna ethic aeque

„sub D, copialiter adneva informatione evidentis

***ime apparet , primum nos uti ab immemorabili

*empore ac in praesens usque vi publicarum Re
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„gni constitutionum in imperturbato liberi Confes

„sionis nostri evercitii usu, sic etiam tum anno

„1681, tum et immediate ante ac etiam post mo

„tus Rakoczianos in Templorum vel Oratoriorum

„possessione continua erstitisse ; deinde Oratori

„um nostrum aliquot annis , post sopitos illos mo

„tus non Caesareo Regiis resolutionibus , virtute

„quarum omnia in religionis negotio, in eum sta

„tum in quo ante motus fuerant, reponi jubeban

„tur, sed privato duntarat Camerali, adeoquetam

„praemissis Caesareo Regiis Resolutionibus, qaam

„et publicis Regni legibus signanter etiam Art.

„26. dicti 1681 anni, in aliis vero Cottibus 20-a

„item §. Posthac vero nullo Templorum praeju

„dicioso mandato occupatum et dirutum esse; et

„id quidem eo sub praetertu , quod idem Orato

„rium nostrum eviguam aliquam partem infundo

„Parochiali evstructum fuisse praetenderetur :

„nam si praedeclarato modo et vel marime ante

„motus Rakoczianos, vel eaercitium Religionis ,

„vel Oratorium non habuissemus: profecto non

„tantummodo Oratorium illico et immediate post

„motus illos ademtum, sed etiam elvercitium sub

„latum fuisset. Porro nos, quipartim in Horreo

„guopiam, partim vero sub dio cultum divinum

„celebrare cogimur, ob intensa frigóra et aèris

„intemperiem, marimas incommoditates perpeti

„debere, adeo ut ipsemet Incl. Cottus tum ideo,

„tum praemissis ea rationibus consentaneum cen

»suerit, ut evigui Oratorii erectio, , quae citra
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„alicuius incommoditatem ac praejudicium in fine

„Oppidi et Fundo nostro proprio fieri poterit, no

„bis admittatur. Idcirco Matti Vestrae Sacra

„tissimae, per misericordiam Dei justissimi, cu

„ius vices in hac terra eadem Mattas Vestra ge

„rit, iterato humillime suplicamus, ut pro in

„nata sua Clementia, huiusmodi legatissimum, ju

„stissimum innocentissimumque petitum nostrum,

„benignissimis misericordiae oculis intueri, atque

„memoratam Oratorii nostri restaurationem cle

„mentissime resolvere, resolutamque repetito Cot

„tui benignissime intimari curare non dedignetur.

„ Quam clementiam, ut nomen Divinum , de cu

„ius cultu quem eaposcit, agitur Matti Vestrae,

„perpetua incolumitate, gloriosissimogue super

„hostibus suis triumpho coelitus compenset, inde

„fesse orabimus , ad cineres usque perseveraturi,

„Matti Vestrae etc."

Az Esedezőknek illy sok esdekléseikre

végre megérkezett a királyi kegyelmes enge

delem, melly mellett 1738-ban hozzá is kezdet--

tek egy 6; öl hoszszúságú, 4 öl két arasznyi

szélességű és 14 öl magosságú fa Templomnak

építéséhez, mint megtetszik Szolga Bíró Be

nyiczki Péternek és Esküdt Patay Sámuelnek,

mint az ezen elkezdett Templom megvi'sgálásá

ra a Ns. Vármegyétől kiküldött Biztosoknak, itt

következő tudósításukból:

„Mi alább megírt, T. V. Bereg Vármegyé

»*e* Ordinarius Szolga Bírája és Jurassora, ad
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„juk emlékezetűl a' kiknek illik , recognoscálvánt

„hogy a Helvetica Confession lévő Munkács Me

„ző szabad Várossában nemes és közrendek in

„stantiájára, a végre emanalt T. W. Vármegye

„specialis ermissioja mellett, az minémű Orato

„riumot építenek most recenter az elmúlt Sz. Mi

„hály havában, ugyan megnevezett Városban bi

„zonyos Csár helyén, mellyben egynéhány eszten

„dőktől fogvást, mind az ideig, míg t. i. azon

„Csúrnek némelly ágasai , gerendái , szarufái ki

„nem rothadoztanak, meg nem töredeztenek, ma

„gok Confessiójok szerént való eaercitiumokat

„folytatták; azon Oratoriumnak oculata revisio

»ijára, t. i. micsoda és minémű épűlet légyen, ki

„menvén, és annak rendi szerént megszemlélvén,

„találtuk elsőben is tőlgyfa talpakra és egészszen

„tőlgyfából felálíttatottnak és szalmával béfedett

„nek lenni, mind két óldalán öt öt, a két végiben

„közepette lévő kétkét tőlgyfa szulákokra, a kik kö

„zött t. i. mind a két végin két felé nyíló közönsé

„ges deszkás kapu forma ajtók vagynak , hoszszú

„sága az épűletnek hetedfél, szélessége 4 ölnyi és

„két arasznyi, magossága a főldtől a gerendá

„khig másfél öl, mindenfelől béfonatlan és rovat

„lan. Mellyről adjuk Eő Kigyelmeknek azon prae

„mittált T. N. Vármegye ermissiója mellett ezen

„recognitionalis Levelünket, kezünk irásával és

„pecsétünkel megerősítvén. Datum Munkács die

„6-a Mensis Octobr. 1738. T. N. Beregh Várme

»»gyének Ord. Offlis Sz. Birája Benyiczki Péter
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„m.p. (L. S.) T. M. Vármegyének Ord. Esküdt

„je Patay Sámuel m. p. (L. S.) * * *

Ekképpen az itteni fa Templom, királyi

engedelemmel tökéletesen felépíttetvén, azt 1760–

ban Gróf Schönborn Eugen Ervin, minden ter

hek alól felszabadította. Megszaporodván pe

dig a Munkácsi Helv. Vallástételt követő lako

sok, 's az általok építtetett Templom nem lévén

elegedendő béfogadásukra, Templomuk megna

gyobbíthatása 's megújíthatása végett 1775-ben

újra a Cs. K. Felséghez folyamodtak, kinek

ezen tárgyban legfelsőbb parancsolatjára a N.

M. M. K. H. Tanácstól ily értelmű K. végzés ér

kezett le a Ns. Vármegyére:

„Illustrissimi, Reverendissimi etc.

», Quoad Oppidi Munkács Helv. Conf. addi

„Clos incolas » pro admittenda lignei Oratoriisui

„ertensione supplicantes facta ad Suam Mattem

„Sacratissimam demissa aó hinc repraesentatione.

„Si quidem in investigatione sub 14-a Julii anni

„laćentis horsumFromota 2 ipsi omnes investigan

;,tes, necessitatein tum reparationis, tum et evten

isionis quaestionati Öratorii agnoscant, suffici

„ensgue cum infinem reguisitorum sumtuum, ne

„utiquam ea collectis, verum relato certo fundó

„Curiali congestus Fundus adesse perhibeatur,

„Altefata Sua Mattas Ssma, praefatorum sup

„plicationiPetita 62Q? gratia et clementia Caesareo

»Regia benigne guidem deferre dignata est, ita

»»tamen, ut ipsis magistratualiter serio invigile
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„tur, ne ipsi, seu mensuram seu qualitatem su

„scipiendae hujus Structurae, in praeattacta in

„vestigatione denotatam , ullo modo ea-cedere, aut

„prohibitas in hunc finem collectas instituere prae

„sumant. Quam benignam resolutionem et ordina

„tionem Caesareo Regiam, praetitulatis Domi

„nationibus Vestris, pro debita observandorum

„observatione effectuandorum et effectuatione,hisce

,,de benigno jussu Regio intimat hoc Consilium Re

„gio Locumtenentiale Hungaricum. Posonii die

„5-a mensis Octobris anno millesimo septingente

„simoseptuagesimo quinto celebrata. Praetit. Do

„minationum Vestr. benevolas , ad Officia para

„tissimi Comes Joh. Csáki m. p. Franc. Skerletz

„m. p. Mich. Preseke m. p.”

Ellent akart ugyan ebben állani és az avúlt

Templom megnagyobbítását 's megújítását meg

akarta akadályoztatni a Munkácsi és Sz. Mik

lósi uradalmak akkori Ügyvédje Detrich László,

annak nyilván ellent modván a' Mélt. Gróf nevé

ben, a T. N. Vármegye közgyűlésén. De min

den ellentmondása mellett is, a felyebb felhozott

kegyelmes engedelem erejénél fogva, a Tem

plom megújítása 's nagyobbítása szerencsésen

végbement; az újítás ideje alatt Néhai T. Jóó

Mihály Szolga-Bíró csűrében gyakoroltatván és

menvén véghez az Isteni tisztelet. – Azomban,

minthogy ez a Templom fából vólt építve és a'

"". Latorcza vize gyakori kiöntése miatt megrongál

tatván megavúlt, és egyszersmind a Város na

- 11
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ponként nevekedő Helv. Vallástételt követő la

kosainak béfogadásukra többé nem vólt elege

dendő, felséges II-ik Jó'sef Császár engedelmé

ből 1790-ben új kő Templom és Torony építé

séhez fogtak, 's öt évek lefolyásuk alatt a kitet

sző helyre építeni elkezdett Templom kőfala és

fedelezetje 1795-ben elkészült. A Toronynak

kőrakása pedig 1798-ban meghatározott magos

ságig vitetvén, midőn az említett év” Aug. 27

dik napján, a nevezett Hitsorsosi ezen való örö

müket a Torony falaira felvitt mo'sár álgyúk dur

rogásai közt kijelentenék, az azt követő éjjel :

a Torony kőrakása iszonyú zuhanással 's recse

géssel szinte félig leomlott. E miatt és az ennél

fogva perben idézett Építő Mester időközben

lett meghalálozása miatt, a Torony nem elébb,

hanem csak 1814-ben vitetett tökélletességre;

és végre a Templom belső része is sok üggyel

bajjal elkészülvén, a nevezett 1814-dik év”

September 4-dik napján Beregi N. T. Egyházi

Vidék Esperestje T. Literati Nagy János által,

az ezen napra mindenfelől öszvesereglett Papi,

Uri és köz rendekből álló számos tagú gyüleke

zet jelenlétében felszenteltetett, és azólta ezen

díszes Templomban imádják a Munkácsi Helv,

Vallástételt követő lakosok a Mindenek nagy

Alkotóját. – A Torony alatt, a Templom nagy

ajtaja felett , kőbe metszve ez az Írás olvas

tatik:



163 |

HAEC SANCTA DOMUS AD GLORIAMSA

CRO S. TRINITIS INDULTU. SACRATISS.

MAIEST. IOSEPHI II-i ROM. IMP. ET RE

GIS. PROPRIO SUMTU ECCL. HELVETI

CAE CONFESSIONIS ESTEXSTRUCTAA,

D.MDCCXCV.TEMP.CURAT. LAD.BOLIOS.

Ha a Munkácsi ezen virágzásba jött Hitsor

sosinak már szép számra nevekedett's naponként

szaporodó gyülekezetökben, melly néhány ke

gyes alapítványok által szembetűnő segedelem

kútfőkre tett szert, az egyetértés 's Vallásbeli

tuzgóság mágasbb pontra hág, 's mélyebb gyö

keret vér: úgy környülményeihez képpest nem

sokára virágzóbb állapotba's abba a kitűnő hely

heztetésbe jutánd, mellyel más fényes Egyházi

Gyülekezetek méltán dicsekedhetnek, a mit

szívemből kívánok is, - -

Az itt megtelepedett Agostai Vallástételt

követő lakosokból álló szemlátomást nevekedő

Gyülekezet is, 1816-tól fogva ezen Sz. Hajlék

ban tartja Isteni tiszteletét; nékem jutván az a'

szerencse legelőször, hogy az érdeklett Egyházi

Gyülekezetnek e végre meghatározott órákon,

minden hónap első Vasárnapján, nagyobb Inne

pek második napjain, Új-Esztendő első napján

és Nagy Pénteken 1831-ig német nyelven tegyem

kivált a Szepes Vármegyéből Munkácshoz közel

fekvő Fridrikfalván letelepedett magyarúl nem

túdó német ajkú bányászok kedvökért a tanítá

sokat, valamint egyéb papi szent***
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ket is. Minekutánna pedig 15 évek múlva 1831

ben Munkácsról Debreczenbe tevém által lako

mat, ezen tekintetben is a mostani helybeli Egy

házi Szónok, T. T. Pap János Úr folytatja a Lel

ki Pásztori gondviselést, mellynek most már né

melly kissebb kötelességeit a Fridrikfalvi Egy

házi Előljáróitól meghatalmazott Oskola Tanító

viszi. – Egyébaránt a Munkácsi Agostai Val

lástételt követő Leány Egyházi Gyülekezet Ns.

Zemplén Vármegyében kebelezett Pazdicsi Anya

Egyházi Gyülekezethez tartozik, 's innen láto

gatja meg minden évben egyszer, t. i. Úr Nap

ján annak Lelki Pásztora most T. T. LintnerJá

nos itteni Helytartóit az Úri Sz. Vacsora kiszol

gáltatása 's más Egyházi magokat előadó tárgyak

elintézésök végett.

Mi a Munkácsi lakosok Római szertartású

fényes Egyházi Gyülekezetöket illeti, ez a II.

Rákóczi Ferencz és Szövetséges Rendek Szé

csényi határozásuknál fogva nyert kő Templom

nak és jeles harangokkal's órával díszes Torony

nak birtokában van mind e mai napiglan, és Gr.

Schönborn Fülep Ferencz ő magossága védőszár

nyai alatt kitűnőleg virágzik's gyarapodik. Né

hai fő tisztelendő Laurencsik Kerestely Szaból

csi Prépost, Beregi fő Esperest, 's több nemes

Megyék Tábla Bírájának 1834-ben August. 17

dik napján történt elhúnytával üresen maradt

Munkácsi Egyházi Székét, a tisztelt Gróf meg

egyező helybehagyásával Tisztelendő Rudolf Pál

~*
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Úr foglalta el: kinek kétsegéd ügyelete mellett

Lelkipásztori gondviselése Munkácsi Anya Egy

házon kívűl 146 helységekben létezhető Hit sor

sosokra terjed ki. -

Feles számmal vagynak az Egyesült görög

szertartású Munkácsi Orosz lakosok is, 's a' leg

régibb időktől fogva virágzó Egyházi Gyülekeze

töknek nem kis díszt szerzett Olsawszki Manuel

egyesült Munkácsi Orosz Püspök; azáltal, hogy

a Papságra menendő Ifjúság számára itt olly Ta

nító-Intézetet állitott fel, mellyben felsőbb tudo

mányokon kívűl Hittudományra is taníttatott a'

magát Papságra elszánt Ifjúság, s egyszersmind

az érdeklett Püspök Fels, Mária Therésia Király

nétól azt is megnyerte, hogy eddig rangjához

nem illő, szoros és alkalmatlan Klastromi lakja

helyett, királyi kőltségen egy tágas és kitetsző

helyre épített szép lak emelkedett fel számára.

Minekutánna pedig a Felséges Királyné Mun

kácsi Püspök lakását 1778-ban Ungvárra tette

által, az ezt megelőzött évben a Papi Nevelő

Intézet is innen Ungvárra tétetvén által, a még

egészen tökéletességre nem ment Püspöki lak,

a Munkácsi görög szertartású Egyházi Gyüleke

zet jelenkori Lelkészének T.T. Dokovics Basil ,

Al-Esperest, 's a' Magyar tudós Társaság Leve

Jező Tagjának fáradhatatlan felügyelése 's si

keres szorgalma mellett egy pompás Egyházzá

alakúlt, mint ezt alább bővebben fogjuk érde

kelni. -
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Valamint hajdan az áldott Gósen földjén,

éppen oly bámúlásra méltó módon szaporodott

meg Munkácson is az Ábrahám környűlmetélt

Ivadéka, a 'Sidóság. Mert midőn ennek előtte

harmincz évekkel alig ment negyvenre az ide

bészivárgott Izraeliták számuk, most már az

1200-at is meghaladja, és mind a mellett is, hogy

a N. M. M. K. H. Tanács bőlcs rendelései által

az idegen Izraeliták Országbani letelepedésö

ket tilalmazza, 's az ide bé vándorlottak viszsza

útasíttatásukat parancsolja, 's a'Ns, Megye is az

ő itteni szaporodásuk meggátlására hathatós esz

közöket vesz elő: még is a szomszéd Lengyel

Ország kiapadhatatlan forrása az ő Munkácson

divatozó gyarapodásuknak, titkos útakat ésmó

dokat találván fel a bészivárgásra s letelepe

désre. Itt az Izraelitáknak két kőből épűlt Imád

ság Házok, vagy 'Sinagógájok van, 's két féle

felekezetet formálván mindenik fél külön gyako

rolja Isteni tiszteletét. Micsoda külömbség lé

gyen a két Fél között, minden arra fordított

igyekezet mellett is végére nem mehettem, 's töb

bet annál sok kérdezősködéseim után is ki nem

tapogathattam, hogy az úgy nevezett itt letele

pedett Lengyel Izraeliták, csak abban külöm

böznek az itteni más Izraelitáktól, hogy amazok

mint hajdan a Farizeusok a Vallás szertartásai

nak megtartásukban 's az imádkozásokban sokkal

buzgóbbak, a törvény végrehajtásában az élet

módnak, őltözetnek 'sa' t. ahoz való alkalmaz
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tatásában pontosabbak; a' honnan Szenteknek

(Chadosim) nevezik magokat, midőn ellenben

őket némelly itteni Rabiniták, eszelősködőknek

(Fanaticusoknak) tartják; melly álítás azon gya

núra adhat alkalmat, hogy azok a Karaiták fe

lekezetökből valók légyenek, de a mit ők ál

hatatosan tagadnak,

4) Munkács Városának Kiváltsá

gai (Privilegiumi).

Hogy Munkács Városa dicső Eleinknek az

Országba lett béjövetelök után, csak hamar Ho

nunk nevezetesebb Városai közzűl kezdett len

ni, azt nyilván bizonyítja a Történet tudomány,

Nagy tekintetű, széles kiterjedésű birtokú és ha

talmú, többnyire fejedelmi vérből származott bir

tokosi, sok kirekesztő jógokkal és szabadságok

kal megajándékozták ennek lakosit; de hogy a

Monarchiai Igazgatásnak az Országba lett felál

lítása előtt és azután lefolyt három századokban,

minémű kiváltságokkal élhettek, az idők viszon

tagsági és mostohasági miatt, az azokról szólló

levelek elveszvén, még csak sajdítani is alig

lehet. Annyi bizonyos, hogy Munkács ural

kodó koronás Fejedelmeinknek (kik ennek lako

sit időről időre régi jógjaikba 's szabadságaik

ba nem csak megerősítették, hanem újabb kivál

tságokkal is megajándékozták) figyelmöket jó

kor magára vonta; és valójában ritka magyar Vá
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ros az, melly olly sok régi Királyi adomány le

velekkel dicsekedhetne mint Munkács; mellye

ket ámbár a Városgondos Előljárói XIV-ik Szá

zadtól fogva a gyakran közbejövő zenebonák,

zűrzavarok és a Városnak az ellenség által több

izben lett elpusztítása köztt, épségben megtar

tottak légyen is: mindazáltal azok nagyobb ré

szént elvesztették erejöket, és ma nem egyébre

valók, hanem hogy az azokat látó és olvasó ma

radékot ezen Város hajdani elenyészett dicső

ségére fájdalmasan viszszaemlékeztessék, és a'

nap alatti dolgok álhatatlanságának 's változan

dóságának bizonyos vóltát eszébe juttassák.

Örömest kívántam vólna ugyan az ezen Vá

ros Levéltárjában most is meglévő 's annak sza

badságát tárgyazó minden leveleket ide szórúl

szóra béiktatni, de azt több ellenzetek miatt nem

tehetvén, csak némelyeket iktatok ide a XIV

dik és XV-dik Században kőltekből, későbbie

ket pedig csak rövid summában adom elő, meg

jegyezvén azt, hogy mellyiknek nincs, melyik

nek van ereje mind e mai napiglan.

A XIV-dik Századból. -

I. 1376. Ersébet Királynénak, Első vagy

Nagy Lajos Király Annyának a Város pecsét

\

jéről és az azzal való élésről szólló szabadság

Levele: - - -

ANos Elisabetha, Dei gratia Regina Hunga

riae et Poloniae memoriae commendamus, quod

guia Regalis Celsitudo in populorum multitudine
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solet gratulari, ideo consideratione humana du

ctae,, volumus Villam nostrum Munkács vocatam

sub Castro Munkács Comitatu Beregh sitam, nu

merositate populor. condecorare, hospitibus ––

Jumana gratia praerogativa duvinus ea pietate

reginalifacienda, ut ipsi Sigillum Imaginem Beati

Martini Confessoris Patronique nostrae Parochia

lis Ecclesiae in eadem Villa evstat constructae con

tinens sclupi et ordinarifaciunt, quo in dundis

Literis Juridicis et in emptionibus et praeemptioni

bus ac venditionibus Vinearum et aliarum haere

ditatum utantur, more aliarum nostrarum Villa
-

rum liberarum ev annuentia nostrae Majestatis,

Datum in Civitate Szász in die Fest. Ascensionis

Domini, Anno millesimo Trecentesimo Septuage

simo searto.** # #

Ez a régi pecsét az Oklevél tartalma sze

rént Sz. Márton Püspököt ábrázolja, Püspöki

öltözetében, ezen körülírással: Oppidi Munkács,

Egy időben másféle pecséttel is élt a Városi Ta

nács, de most ez a hitelesítő pecsétje (authen

ticuma). » -

II. 1378. Er'sébeth Királyné megértvén a'

Munkácsi lakosokon elkövetett s néki bépa

naszlott sok rendbeli törvénytelenségeket, Ki

rályi levelében parancsolja, hogy azoknak sen

ki vádjára vagy panaszszára, sem jószáguk sem

személyök le ne tartóztassék, se meg ne ítéltes

sék másutt, hanem csak a Városi Tanács előtt.

dd, Zász, in Vigilia Beati Martyris Episcopi,
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III. 1391. Beregi Fő-Ispán 's a Munkácsi

Vár Fő-Kapitánja Losonczi István, a Város la

kosin sok erőszakoskodásokat követvénel, Sig

mond Király egy véd parancsában (Protectiona

le mandatum) azt parancsolja, hogy a Városi

ak, régi szabadságokban, szokásaikban, jóg

jaikban és szokott törvényeikben megtartassa

nak, és minden újítások béhozásától, úgymint

szokatlan ennivalók erőszakos kicsikarásától,

törvénytelen megítéltetéstől 's a' t. megóvassa

nak. dd, Budae, Feria tertia proxima post Fe

stum Ascensionis Domini.

A XV-dik Századból, -

IV. 1427. Lazarevics István Szerbi Zsar

nok (Despota Serviae), 'Sigmond Király azon

kegyelmes engedelmét, mellynél fogva a Mun

kácsi Lakosok minden évben Szent Kozmus és

Dámian napjaitól kezdve 15 egymásután követ

kező napokon országos vásárt tarthassanak,

kihirdettetni parancsolja, dd, Nicodemia in Fe

sto Beati Johannis ante portam latinam. –

Meddig tartott, vagy mikor szűnt meg ezen

15 napokig gyakoroltatott Vásár tartása? bi

zonytalan. - -

V. A' halhatatlan emlékezetű Hunyadi Já

nos, Magyar Ország Kormányozója, 1440-ben

Munkácsot háládatlan Brankovics György Szer

bi Zsarnoktól elfoglalván, és annak bírásában

Ulászló Király által megerősíttetvén, sok jeleit
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adta a maga Munkácsi lakosok iránti kegyelmé

nek 's atyai jó indúlatjának. Nevezetesen a

A. 1445. A megnépesedett Munkács Váro

sát szabad várossá tette, 's mind azon jógokkal

's kiváltságokkal megajándékozta, mellyekkel

azon korban és időben a szabad Városok szok

tak vólt élni. Mellyről kiadott Oklevelében meg

parancsolta a) Hogy egy Udvari Tiszt is a Vá

rosban ne lakjon. b) Hogy a' Város a Kamara

nyereségét szokás szerént fizesse. c) Hogy azon

12 hordó borokat, mellyeket a Várnagyok ed

dig Zaasz Városából a lakosokkal akaratjok

ellen hordattak, ennekutánna hordani ne tartoz

zanak, d) Hogy mindenféle szabadságaikban ál

landóúl megtartassanak. -

Az erről szólló Oklevél imez:

Aos Joannes de Huniad Wayuoda Transyl

uanus, Siculorum et Themessyensis Comes etc. Me

moriae commendamus per praesentes. Quod nos

Oppidum Nrum Munkach vocatum populorum mul

titudine decorare volentes et augmentare, Idem

Oppidum Nrum Munkach vocatum liberam Civi

tatem effecimus more aliarum Civitatum liberarum.

Volumus etiam, ut nullus Officialis noster in eo

rum medio manere valeat, praeterea lucrum Ca

*nerae e medio ipsor, provenire debeus , more ipso

rum antiquitus consueto solvere teneantur, Caete

rum annuinus eisdem. Quodde Oppido nostro Zaaz

aloncupato, illa duodecim vasa vini quae Castel

/ani cum eis adduci faciebant inviti ducere non te
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neantur, si eorum non fuit consvetudo. In aliis

autem universis libertatibus ipsorum antiquis eos

indemniter tenere uolumus et conseruaré sponde

mus. Harum nostrarum vigore et testimonio me

diante, Datum in Bezermén Feria quarta provi

ma post Dominicam Misericordia Domini. Anno

eiusdem Millesimo Quadringentesimo Quadrage

simo Quinto. - -

B. 1446. Ugyan csak Hunyadi János a Mun

kácsi Lakosoknak adott kiváltsági levele eze

ket foglalja magában: a) Hogy a Városiak az

ő vetéseikből kilenczed helyébe minden évben

ötven / 50 köböl zabot adjanak és többet ne.

é) A malaczokból tizenötödöt adjanak. 2) A'

Királyi kincstárba évenként járó Kamara nyere

ségére nézve két porták egybe számláltassa

nak. 3) A Bíró és Tanácsnokok ezen nyeresé

get fizetni ne tartozzanak. :) Hogy boraikat a'

Város Korcsmáin kimérethessék, kivévén azon

esetet, ha ő maga borait, a szükség úgy hozván

magával, kívánná kiárultatni,

Mos Joannes de Huniad Wayuoda Transyl

?'tt?ltéS » Siculorumg: et Temessien: Comes, Banus

Zewrimey, Capitaneus Nadoralbey et Regni Hun

gariae Vicarius Generalis, memoriam facimus.

Quod nos volen: Oppidum nostrum Munkach vo

Catum populorum multitudine decorare ad eorum

populorum augmentum, omnium praesentium et

Juturorum, hanc praerogativam libertatem duai

* conferent. Quod ipsi singulis annis pro nonis
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»psorum de bladis eorumdem nobis prouenire de

ὸen: quinquaginta cubulos Auenae, et non plus da

re temeantur. De porcis autem ipsorum quindeci

mam solitant, et qvod pro lucro Camerae singu

lis annis pro Fisco Regio prouenire deben: Duae

portae pro una computentur. Ita qvod Judeæ et

duodecim Iuratâ Ciues ipsius Oppidi ipsum lucrum

Camerae nunquam soluere teneantur. Vina etiam,

ipsorum ad tabernam in ipso Oppido libere earpo

nere possint ac valeant, nec eosdem Castellani ve!

Gfficiales nostri prohibere debent, eæcepto tamen,

si ea, nostra commissione in dicto, Oppido , nostra

propria rima pro necessitate ad ipsam tabernam

venderentur. Qvas libertates praemissas irrevo

cabiliter eisdem concessas damus , donam: et com

ferimus , praesentium per uigorem irrevocabiliter

observan. Quo circa vobis Castellanis et Qfficiali

bus nostris , in praefato 0ppido constitutis et con

stituen: committimus. Quatenus praedictos nostros

Ciues et hospites dicti 0ppidi Munkach in prae

scriptis libertatibus eisperpetue datis tenere et con

seruare debeatis. Datum in 0ppido nostro Wary,

Feria qvarta provima ante Festum Beatae Scho

Jasticae Vírginis. Anno Domini Millesimo Qua- /

dringentesimo Qvadragesimo Saarto.

I. 1446. Ugyan csak Hunyadi Jánosnak az

ezen évben költ kivältságos Levele azt tarfja,

hogy a' Munkácsi Polgárok akármi esetben bün

tettetnek pénzre, ha szinte föben járó völna is

a' vétkes büntetése , a' Tisztek és Birák közzül
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senkia' Birságból, anmak harmad részén kivül,

ne részeltessék.

Mos Joannes de Hwnyad, JVaywoda Tran

sylvanus, Siculorum et Themessien: Comes etc.

Memoriae commendamus qvibus ea pedit universis,

Quod nos considerati& paupertatibus et inopiis 0p

pidi nostri Munkach vocati in Comitatu Bereg/,

eæisten: , omnibus in eodem residentiòus , aut in

futurum residere volentibus , hanc liòertatem du

arimtus conferendam. Quod dum et qvandocunqve

Popmli et Jobbagiones nostrę in ipso 0ppido nostro

commorantes , in quibuscunqve casibus et pro qvo

cumqve negotio in Birsagiis contincerentur , aut

alter eorum, etiamsi capitali sententia essentaut

alter eorum foret iudicandus uel iudicandę, nullus

omnino Judicum aut Qfficialium in medio ipsorum.

constitutor: uel constituendorum , nonplus nisi ter

tiam partem Birsagiorum praediétorum , quibus

essent vel esset conuincendus vel conuincendi ac

cipere ualeat atque possit. Imo praemissa damus

et conferimus, jure perpetuo et irrevocabiliter ob

seruan: praesentium tigore median. Quo circa vo

bis Judiciòus et Qfficialibus nostris in praefato

1}funkach, constitutis et comstituen: harum serie

committimus et mandamus , quatenus neminemul

tra praescriptae liòertatis eorum decretum, quo

modocunque astríngatis vel adstríngere audeatis,

f)atum in Oppido nostro JVary Feria quarta pro

arima, ante Festum Beatae Scholasticae Virginis,



175

*

•

Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Quad

ragesimo Serto. -

A. 1451. Ugyan csak Hunyadi Jánosnak

ezen évben kőlt Levele azt foglalja magában,

hogy a Munkácsi Lakosok azon Erdők szabad

bírásukban, mellyeket a régi Zsarnok, Máté

Nádor és Tódor Vezér idejöktől fogva bírtak,

meghagyattassanak, 's az akkori Munkácsi Vár

nagynak Kenderessynek parancsoltatik, hogy a'

Lakosokat azoknak bírásukban mególtalmazza.

Mos Joannes de Huniad Regni Hungariae Gu

bernator. Memoriae commendamus. Quod nos uni

versos Cives in Munkach residen: in illis liberta

tibus Sylvarum, in quibus temporibus antiqui De

spoti ac Mathws Palatini, et Ducis Todor freti

eartiterunt et usi, in eisdem pro parte tantummo

do Sylvarum tenere et conservare volumus. Quo

circa vobis Egregio Kenderes Castellano de Mun

kács constituto et constituen:. Firmiter committi- ,

mus, quatenus agnitis praesentibus, dictos Cives

de Munkach praedicta , praescriptis libertatibus

Sylvarum tenere debeatis. Aliud nonfacturi. Prae

sentibus perlectis eahiben: restitutis. Datum in

Zakanmonostra die Dominico provimo post Fe

stum Epiphaniarum Domini. Anno eiusdem Mil

lesimo Quadringentesimo quinquagesimo primo.

VI. 1465. A Világ bámulta Hunyadi János

elhunyta után, Munkács az ő Özvegyének, Ho

rogszegi Szilágyi Er'sébethnek birtokába jut

ván, ez is számtalan kegyelmekkel érdeklette
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annak lakosit, nevezetesen, a sok viszszaélé

seket és erőszakoskodásokat elkövetett Várna

gyoknak 1465-ben kőlt óltalmazó levelében meg

parancsolta, a) Hogy a tized-malaczokat Vá

rosi Lakosokkal tartatni ne mérészeljék. b) Hogy

a zab bészedésében a szokott mérték tartassék

meg, és c) Hogy a Városban semmi újítások

se hozattassanak bé, hanem a régi szokások ha

gyattassanak meg, -

Elisabeth Serenissimi Principis Domini Mat

thiae Dei gratia Regis Hungariae etc. Vobis Egre

gio Blasio Literato de Kézy, Castellano Castri

nostri Munkach, salutem cum favore. Erponitur

nobis in personis Civium Oppidi nostri Munkach,

qvomodo vos universos porcellos Vestros vobis in

proventibus cedentes per eos nutriri et tenerife

ceritis, pabulum etiam qvo ad illud Castrum obli

garentur, cum supereminenti mensura et non pront

alias consvetudo fuit eatorqueretis contra eorum

consvetudinem. Super quo vobis mandamus, qua

tenus – – – contra consvetudinem dicti Oppidi

nostri Munkach facere et laborare , ac novitates

introducere non debeatis. Aliudg: non facturi.

Praesentibus perlectis eahibenti restitutis. Datum

Budae in Dominica Oculi , Anno Domini Millesi

mo Quadringentesimo Seragesimo Quinto. (L. S.)

VII. 1476. Ugyan csak Ersébet, Mátyás

Király édes Annya, a Beregi Fő-és Al-Ispánok

nak, valamint a Várnagyoknak is 1476-ban kőlt

levelében megparancsolta, 1) Hogy a Telek
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adónak csak felét szedjék bé, s annak béfizeté

sére is a Városiak Sz. György nap előtt neszo

ríttassanak. 2) Hogy tőlök mindenféle adókat

szokás szerént szedjenek bé. 3) Hogy az ő men

tségökre szolgáló esküvésekben és a birság fi

zetésében az eddigi szokás tartassék meg:

Elisabeth Serenissimi Principis Domini Mat

thiae Deigratia Regis Hungariae Genitria. Vobis

Egregiis Comitibus Nostris et Castellanis Castri

nostri Munkach vocati harum serie firmissime

committimus et mandamus, quatenus Inhabitato

res Oppidi Nostri Munkach pfati ad solutionem

Census Nostri, ante Festum Beati Georgii Mar

tyris provime venturi, de ipsorum medio nobispro

venire deben: integraliter compellere et adstrin

gere non audeatis, sed solum medietatem huiusmo

di Census Nostri super eos evigere et Nobis admi

nistrare debeatis, quia medietatem ipsius Census

eisdem relavavimus. Caeterum eosdem iuvta an

tiquam ipsorum consvetudinem in evactione qua

rumlibet collectarum vobis provenire deben: paci

fice conservetis, de depositione etiam Iuramentipro

ipsorum eapurgatione Judicifienda, non – – sed

secundum consvetudinem birsagia erigere debeatis

et aliud in his non facturi. Praesentibus perlectis

evhibenti restitutis. Datum Budae, in Feria Sab

bathi. Anno Domini Millesimo Quadringentesimo

Septuagesimo Serto. (L. S.) -

VIII. 1482. Ugyan csak Ersébetnek ezen

évben kőlt Levele megtiltja az idegen borok

12
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nak a Városba való béviteleket, mindaddig, míg

árúlni való Városi hegyeken termett bor van; 's

megengedi, hogy a Munkácsiak az efféle bého

zott idegen borokat letartóztathassák, 's azokat

tetszések szerént arra fordítsák, mire akarják.

dd. Budae in Festo Beati Emerici Ducis.

IX. 1482. Ugyan csak Ersébet, férjétől

Hunyadi Jánostól Munkács Városának adott min

den szabadságokat és kiváltságokat, megerősíti:

Nos Elisabeth, Serenissimi Principis Domi

ni Mathiae Dei gratia Regis Hungariae, Bohe

miae etc. Genitriv. Tenore Praesentium signifi

camus quibus expedit universis. Quod nos Oppi

dum nostrum Munkach vocatum , in omnibus illis

libertatibus , guas eidem quondam Illustris Domi

nus Joannes de Huniad, Comes perpetuus Bistri

ciensis Dominus et Marilus noster charissimus

piae memoriae literis suis mediantibus concesserit,

pacifice volumus corservare et tenere , prouti et

qvemadmodum literae eiusdem Mariti nostri tene

rent. Itaqve nullus Comitum eorum super ipsorum

concessis Birsagiis evtorquere, vel ad id quoquo

modo compellere audeat. Quocirca vobis Egregiis

Georgio de Verebél et Matthaeo de Csety Castella

nis Castri nostri de Munkach psentibus et futuris

psentium notitiam habituris „firmissime committi

mus, quatenus pfatum Oppidum nostrum et Inco

las eiusdem in praescriptis eorum libertatibus illae

se et indemniter conservetis et teneamini, secus

in praemissis facere non audentes. Praesentibus
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remanentibuspraesentanti. Datum Budae in Fe

sto Beati Emerici Ducis. Anno Domini Millesimo

(Quadringentesimo Octuagesimo Secundo.

X. 1484. A nemes Magyar Nemzet ama

dicsekedése is, I. Mátyás Király, a Nagy Hu

nyadi János fija, az ő Attyától és Annyától an

nyira ápolt Munkácsot, vele született kegyel

mének szárnyaival fedezgetni soha meg nem

szűnt; a Munkácsi Vár akkori Fő Kapitánnyá

nak Raskai Balásnak, 's annak több Kapitányai

nak és Várnagyjainak Királyi levelében megpa

rancsolván, hogy a Munkácsi Polgárokat az ő

régi Királyoktól, nevezetesen az ő Attyától nyert

szabadságokban, jógokban és kiváltságokban

megtartsák, és sem magok őket ne háborgassák,

sem háborgattatni ne engedjék. Sub dato Stri

gonii in die Cinerum. Anno 1484.

. XI. 1493. Attya nyomdokit követte ebben

a tekintetben Hollós János is, Tóth Országi Bán,

Oppoli és Liptói Herczeg , ki mint Munkács

Ura, nem csak az Attyától megerősíttetett Nagy

Attya felyebb előadott négy rendbéli kiváltsá

gainak minden pontjait helybehagyta, hanem

ezeken kívűl egy másik Levelében megerősítet

te: a) Nagy Attyának Hunyadi Jánosnak 1449

ben kőlt azon kiváltsági levelét is, mellyben a'

Bedettina nevű főld a Munkácsi lakosoknak adó

dik 's magok hasznukra fordíttatni engedtetik »

valamint 0) Horogszegi Szilágyi Ersébetnek

1478-ban kőlt azon kiváltsági levelét is, melly

12 * -



180

ben az határoztatik meg, hogy a Munkácsiak

mások mellett tett esküvésért 40 pénzel ne tar

tozzanak. Sub dato Munkács Feria proxima post

Festum Purificationis B. Mariae Virginis. An

no Domini 1493. - -

XII. 1494. Ugyan csak Hollós János az em

lített évben kőlt Levelében azt parancsolja az

Al-Ispánoknak és Várnagyoknak, a) Hogy a'

malaczokból a tized esztendőnként csak egyszer

szedettessék a Városiaktól. b) Hogy az otthon

nevelt malaczoktól csak 4 pénzt vegyenek, a'

süldőktől pedig semmit. c) Hogy azok a Neme

sek, kik az akkori zendülés alkalmával a Vá

ros lakosinak és másoknak károkat tettek, a'

kár viszszatérítésére kénszeríttessenek:

Joannes Corvinus Regni etc. Sclavoniae

Oppaviae Liptoviaeque Duv

| Egregii Fideles nobis dilecti / Supplicarunt

nobis universi Cives ac caeteri populi et Jobbagio

nes nostri in Oppido nostro Munkach commoran

tes super eo, quomodo transactis temporibus,

tempore aliorum Castellanorum nostrorum, Deci

mas porcorum bis super ipsos eregissent et ea post

etiam de illisporcis tam majoribus quam minori

bus, quos attamen hortys Domorum ipsorum seu

in Curiis eorumdem nutrivissent, singulos quatu

or denarios de singulis porcisevegissent, cum ta

men semper ab antiquo, hac consvetudine et liber

tate freti fuissent, quod de illis porcis, quos

A***o modo declarato nutrissent, tamen depor
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cis majoribus singulos quatuor denarios , de mi

moribus vero uulgo Süldö apellatis , nihil solvere

habuissent , et quia nos pfatos Cives et Jobbagio

mes nostros in pristinis libertatibus eorum, tempo

re praedecessorum nostrorum, in qua freti fuis

sent, per singulos Comites seu Castellanos nostros

dictâ Gastrę nostrâ Munkach conservare volumus,

quare committimus vobis firmiter quatenus pfatas

decimas porcorum in anno tantummodo semel et

pscriptos singulos denarios , solummodo de majo

ribus porcis, quos attamen hortys Domorum sua

rum nutrissent, de minoribus vero nihil per eos

eæigi volumus et committimus, secus facere non

ausuri. Praeterea , quia quidam Nobiles , in vi

cinitate dicti Castri nostri commorantes, et tem

pore disturbiorum in hoc Regno se Polonos fin

zerant et appellaverant, et iidem certos Jobba

giones nostros in Districtu praefati Castri nostri

commoraut: more predonico abigen:, certis Bobus

atque et aliis rebus eorumdem ablatis, asportas

sent. Quare committimus vobis , quod et illos ver

όo nostro admoneatis , quod de damnis per illos

illatis , nostros Jobbagiones contentare deberent,

alias de remedio opportuno providebimus, ne Job

bagiones nostri in damno permaneant. Ea Oppi

do Namnem , Feria secunda proæima post Festum

Assumtionis gloriosqe Virginis Mariae : Anno Do

mini Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo

Quarto. (L. S.) — Egregiis Francisci Balási

ac Petro Abranffy Vice Comitiòus ac Castellanis
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nostris de Castro nostro Munkach , fidelibus no

bis dilectis.

A XVI-dik Századból. -

XIII. Battyán Benedek Királyi Kincs-tár

Mester és Máramaros főldjének Grófja, Munká

csot 1507-ben kőlt levelében, mind a só vitel

re és a pecsét 's vám fizetésre nézve, azon sza

badságba helyhezteti, mellyben a Máramarosi

öt Városok szoktak tartatni. Sub dato Bereg

szász, quintaproxima Feriapost Festum Paschae.

XIV. A Munkácsi lakosokkal sok tekinte

tekben éreztette királyi kegyelmét I-ső Ulászló

Magyar Király is. Nevezetesen 1507-ben kőlt

levelében megparancsolta minden Tisztviselők

nek, hogy a Munkácsi lakosoktól a Rév és

Vám helyeken egy pénznél többet ne vegyenek.

Dd. Visegrad Sabbatho proximo ante Festum B.

Margarethae Virginis.

XV. Ugyan csak Ulászló Király 1512-ben

kőlt kiváltsági parancsában meghagyja, hogy

QZ Újfalu , Kerepetz és Isnyéte köztt fekvő Byr

gyetin és Luka nevű erdők és kaszállók, mel

lyeket Kerepeczi Imre és Bálint erőszakosan

elfoglaltak, a Munkácsi lakosoknak adattas

sanak viszsza, és ennekutánna azok bírásuk

ban minden törvénytelen háborgatók ellen óvas

sanak meg. Sub dato Budae, in Dominica Ra

mis Palmarum, -

XVI. Ugyan ezen 1512-ben kőlt levelében

Ulászló Király Derencsényi Péter Munkácsi

*
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Várnagynak 's minden utódjainak parancsolja,

hogy a Munkácsi lakosok az ő Bártháza, For

nos és Magyar Kerepecz közt fekvő erdejekben

ne háborgattassanak, sem az ott neveltetett ser

tésekbőli tized adásra ne kénszeríttessenek, sőt

régi jógaikban 's szabadságaikban mególtalmaz

tassanak. Sub dato Budae in Dominica Ramis

Palmarum. -

XVII. Ismét 1513-ban kőlt levelében ugyan

csak Ulászló Király, valamint Beregszásznak és

más a Várhoz tartozó helyeknek, úgy Munkács

nak is azon rendszerinti fél forintból álló Telek

adót, mellyet a' Király számára fizetni régtől

fogva tartoztak, elengedi. dd. Budae, Feria

quinta proxima post Dominicam Invocavit.

XVIII. A szerencsétlen II-dik Lajos Ki

rály sem felejtkezett el Munkács Városáról, kö

telességökké tévén 1520-ban kőlt védő paran

csában Báthori Andrásnak, Nándor-Fejérvári

Bánnak, Perényi Gábornak, és Pálóczi Antalnak,

Szathmár, Ugocsa és Zemplén Vármegyék Fő

Ispánjainak, az arra való szemes felvigyázást,

hogy a Munkácsi lakosok a Vám 's más egyéb

adózásra kiváltságuk ellen sehol se szoríttassa

nak. Sub dato Budae, Feria secunda proxima

post Dominican Ramis Palmarum.

XIX. Mária Királyné, Lajos Király Nője,

a Hunyadi János kiváltsága tartalma szerént a'

maga borait a Városi korcsmákon kiárúltatván,

minthogy az Uradalmi Tisztek, a kimért borok
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árával megelégedni nem akartak, hanem a Mun

kácsiaktól többet kívántak: Mária Királynéhoz

folyamodtak, ki 1523-ban a Tiszteknek egy le

velében meghagyta, hogy a boroknak azon

árukkal, a mint azok eladattak, elégedjenek

meg. Sub dato Budae, Feria secunda post Fe

stum B. Margarethae Virginis.

XX. Zápolya János Királynak birtokába

esvén Munkács Városa, 's látván hogy az, a há

ború, dögmirígy, s más viszontagságok miatt el

pusztúlt: újonnan felépülhetése tekintetéből,

1530-ban kőlt királyi levelében a Munkácsiakat

három esztendőkre minden telek 's más rendes

adók alól felszabadította. Sub dato Budae, Fe

ria secunda post Festum exaltationis.

XXI. Első Ferdinánd Király is sok kegyel

meit közlötte a Munkácsi lakosokkal: neveze

tesen 1548-ban kőlt kiváltsági levelében paran

csolja, hogy a Munkácsi lakosoktól a Vámos

helyeken egy pénznél többet venni senki se bá

torkodjék, és hogy se magok, se kereskedés"

űző szolgáik , adósságért vagy más bűnért el

Ile fogattassanak, 's meg ne ítéltessenek; semjó

szágaikban, sem személyekben meg ne károsíttas

sanak 's le ne tartóztassanak, hanem ha valaki

nek pöre van velök, azt ellenök a Városi Bíró

és Tanács előtt folytassa. Sub dato Viennae

Austriae 26 Julii. -

XXII. Ártándi Anna, idősbb Bűdi Mihály

Özvegye, és az ő fija Bűdi Mihály, sokféle erő
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szakoskodásokat és kegyetlenségeket követvén

el a Munkácsi lakosokon, bor árúltatással 's más

szokatlan szolgálatokkal is terhelvén őket, ezek

I. Ferdinánd Királyhoz folyamodtak óltalomért,

ki is őket pártfogása alá vévén: 1549-ben Ki

rályi Biztosokat rendelt a dolog megvi'sgálásá

ra és a Feleknek kihalgatásuk után a kitett

panaszok elintézésére. dd. Pragae 18. Septembr.

XXIII. Kerepeczi András, az Újfalu, Ke

repecz és Isnyéte közt fekvő Byrgyetin és Lu

ka nevű erdőknek és kaszállóknak bírásukba a'

Munkácsi lakosokat megháborítván, ezek a miatt

panaszt tettek I-ső Ferdinánd Királynak, kitől

1549-ben egy védő parancsot nyertek, melly

ben parancsoltatik, hogy a Munkácsiak az em

lített Kerepeczi András minden boszszantásai

tól megóvassanak, és a nevezett erdők bírásuk

ban megtartassanak. dd. Pragae 24. Septembris.

XXIV. Ártándi Anna és Bűdi Mihály, a

Bártháza, Fornos és Magyar Kerepecz közt fek

vő Városi lakosok Nagy-Liget nevű erdejekbe

erőszakosan béhajtván nyájjaikat, 's e miatt a

Munkácsiak I. Ferdinánd előtt panaszt tévén,

ez egy védő parancsot adott ki 1540-ben, mely

ben tiltja a nevezett erdő bírásábani háborgat

tatásukat a Munkácsi lakosoknak, dd. Pragae,

24. Septembris.

XXV. Ugyan csak I-ső Ferdinánd Király

a Munkácsiak eránt abban is kimutatta kegyel

mét, hogy 1549-ben kőlt védő parancsában meg
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hagyta, hogy az adó és a Kamara nyereség fi

zetésére nézve, a Város ennekutánna csak két

portába számláltassék. dd. Pragae, 24 Sept.

XXVI. Lasztóczi Mátyás a Munkácsi la

kosokat az ő Isdeno most Nyerses és Füzes ne

vű kiirtott erdejeknek bírásában megháborítván,

's e miatt a lakosok óltalomért I. Ferdinánd Ki

rályhoz folyamodván, ez egy parancsolatot kül

dött Bydi Mihálynak, a Beregi Fő-Ispánnak és

a Vár Parancsnokának, mellyben néki meghagy

ja, hogy a Pósaházán lakó Lasztóczi Mátyás

erőszakoskodásai ellen a Munkácsiakat óltal

mazza, és az említett Isdeno bírásában – az

közel esvén a' Várhoz – megháborítani ne en

gedje. dd, Pragae, 25 Septembris. 1549.

XXVII. Sok Nemesek telepedvén meg Mun

kács Városában, 's azok magokat a közterhek

hordozása alól kivonván, sőt a nyilvános go

noszságot elkövetett roszsz embereket is párt

fogásuk alá vévén: ezeknél fogva alkalmat ad

tak a Város Előljáróinak arra, hogy ezeknek

orvoslásuk végett, Suraklini Petrovics Péter

hez, mint Munkács akkori Urához folyamod

janak; ki is 1556-ban kőlt levelében keményen

parancsolja, hogy a) A Munkács Városában

földeket örökösen bíró Nemes emberek, egyfor

mán hordozzák a közterhet a több Városi lako

sokkal, b) Hogy a Városi ítélettételben tartoz

nak törvényt állani, s ha azt cselekedni nem

akarnák, arra kénszeríttessenek. c) Hogy a
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Nemes embereknél lappangó roszsz emberek, ha

a Nemesek által ki nem adattatnának, a Bíró

őket onnan bátran kivonhassa és megítélhesse,

Sub dato Kolosvár in Festo Nativitatis Beati

Joannis Baptistae. -

- XXVIII. Ugyan csak Petrovics Péter az

említett 1556-dik évben kőlt levelében az ide

gen Nemesekre azt a határozást tette, hogy

azok kirekesztetvén az ítélettételből, az ő Vá

rosi Tanács előtt lefolyt pöreik, a fellyebb vi

tel útján egyenesen menjenek a Királyi Táblá

ra. Sub dato Kolosvár in Festo Nativitatis Be

ati Joannis Baptistae. - -

XXIX. II-dik János választott Király is

a Munkácsi lakosok eránt viseltető jé indúlat

jának az által adta bizonyságát, hogy 1560-ban

Er'sébet Királynénak az arról szólló kiváltsá

gát, hogy a Városba addig idegen borok bé ne

/hozattassanak, míg annak hegyein termett bo

rok találtatnak ; külömben azok koboztassanak

el és a Városiak hasznukra fordíttassanak –

megerősítette. Sub dato Gyalu, 9. Decembris.

XXX. Ugyan csak II-dik János, Petrovics

Péternek 1556-ban kőlt kiváltsági parancsát

1560-ban megerősítette, 's újra megparancsolta,

1) Hogy azon Nemes emberek , kik a' Városban

laknak, és a Városi lakosok jógaikkal 's szo

kásban lévő szabadságaikkal élnek: azokkal a'

köz terhet egyformán vigyék. 2) Hogy a Bíró

nak és Városi Tanácsnak alatta légyenek, és
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az ő törvényes ítélettételök alól magokat semmi

képpen ki ne vonják. 3) Hogy a magokat nálok

megvont roszsz embereket kiadni kötelesek le

gyenek. dd. in Arce Gyalu, 9. Decembris.

XXXI. Figyelemmel viseltetett Maximilián

Király is Munkács Városa eránt, kivált minek

utánna azt Svendi Lázár és Forgács Simon Já

nos 'Sigmondtól az ő számára elfoglalták. Ne

vezetesen 1571-ben új Királyi adomány levele

által a Munkácsi Polgárokat az úgy nevezett

Nagy-Liget erdő bírásában megerősítette, mely

nélfogva azon erdő minden királyi haszonvéte

lekkel együtt Munkács Városának adatik, an

nak bírásába bévezettetik 's béiktattatik ugyan

azon évben. dd. Viennae 15 Novembris. -

XXXII. Ezen Nagy-Liget nevű erdő bírá

sában Nemes Bégányi Miklós, Sebestyén és

Gergely, Munkács Városát megakarván háborí

tani, ugyan csak Maximilián Király 1571-ben

azok ellen egy védő parancsot adott ki, melly

ben a Kassai Kamarának és a Munkácsi Vár

Tisztjeinek parancsoltatik, hogy Munkács Vá

rosát, mint a Királynak és a Szent Koronának

birtokát, a nevezett erdő bírásában, mellyet a'

régi Királyok adományukból bír, óltalmazzák

és annak használásában háborgatni ne engedjék.

Sub dato Viennae 15. Novembris. -

XXXIII. A Maximilián Király 1571-ben

a Nagy-Liget erdőről kiadott adomány , béve

zető 's béiktató levelét, az ellentmondók fel
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szóllítása rendivel, a T. Leleszi Káptalan újra

kiadta 1572-ben. Sub dato Convent. Lelesz.

XXXIV. A Szepesi Kamara 1572-ben kőlt

Jevele által, megtiltja az azon Kamarához tar

tozó Harminczadosokat, hogy a Munkácsi lako

soktól, kik a sóhozásért fizetni szokott harmin

czadot egészen kifizették, legkissebb sót se

kívánjanak. Sub dato Cassoviae 17. Julii.

XXXV. Maximilián Király annyiban is nyil

vánvalóvá tette Munkács eránti kegyelmét, hogy

1574-ben kőlt Királyi levelében megparancsol

ta, hogy a Munkácsi Polgárok a magok ter

helt szekereiktől 's árúiktól sehol is a Rév és

Vám helyeken egy pénznél többet ne fizessenek,

dd, Viennae 13 Julii. *

XXXVI. Ugyan ezen Maximilián Királytól

adatott kiváltság következéséből lett az, hogy

Drugeth István és Miklós 1578-ban az Ungvári

Vámosoknak megparancsolták, hogy az Ung

vári réven, hol a só fuvarozásban mások egy

kő sót szoktak adni, a Munkácsiaktól, kiváltsá

guk szerént, két pénznél többet venni ne méré

szeljenek. dd. Ungvár. Feria quinta proxima

post Festum Purificationis B. Mariae Virginis.

- A XVII-dik Századból.

XXXVII. A Munkácsi Polgároknak a Ki

rályi Felség eránt sok ízben kimutatott hűségök

esmeretes lévén II. Rudolf Király előtt, 1601

ben királyi levelével kereste meg a Munkácsi

akat, mellyben azt hagyja meg nékiek, hogy jó
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és dicséretes szokásuk szerént, a Hadi-Társze

kerek vitelében kimutatott készségöket most is

tegyék nyilvánvalóvá. Sub dato Pragae 12 Maii.

XXXVIII. II-dik Mátyás Király is nyil

vánvaló bizonyságát adta annak, hogy a Mun

kácsi Polgárok eránt figyelemmel viseltetik, az

által, hogy 1613-ban Királyi levelével erősí

tette meg II. János választott Királynak 1560

ban kőlt kiváltságát, s megparancsolta Királyi

levelében Csatári Ferencz és Kerepeczi Deme

ter Várnagyoknak, hogy, 1. A Városban lakó

és annak minden szabadságaival, jógaival 's ha

szonvételeivel élő Nemesek, a Városiak ter

höket egyenlően vigyék. 2. Hogy a Városiak

törvény-székét kikerülniök szabad ne légyen ,

hanem annak állami köteleztessenek; és 3. Hogy

a Nemesek, a magokat nálok megvont roszsz

embereket kiadni kénszeríttessenek. dd. Poso

nii 28. Martii, -

XXXIX. Ugyan csak II. Mátyás a Munká

csi Polgároknak azon több Fejedelmek által meg

erősített kiváltságukat, hogy a Rév és Vámhe

lyeken egy pénznél többet ne fizessenek 1613

ban újra megerősítette. dd. Posonii 24 Martii.

XL. Ugyan csak II-dik Mátyás Király ab

ban is jelét adta a Munkácsi Polgárok eránt vi

seltetett királyi kegyelmének, hogy a Ferdi

nánd Király által nékiek adatott két rendbeli

kiváltságokat 1613-ban ismét megerősítette, mel

lyek közzűl az egyikben a parancsoltatik, hogy
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a Munkácsi Polgárok az ő Nagy-Liget nevű er

dejekben, melly Bártháza, Fornos és Magyar

Kerepecz közt fekszik, semmiképpen meg ne

háborittassanak; másikban pedig, hogy ugyan

csak az ő Luka és Byrgyetin nevű erdejekben

és kaszállójokban, mellyek Újfalu, Kerepecz

és Isnyéte köztt vagynak, a Várnagyok által

Kerepeczi András hatalmaskodása ellen meg

óvassanak 's megtartassanak. dd. Posonii 28-a

Martii, - -

A XVIII-dik Századból. -

XLI. VI-dik Károly Császár és Király is -

királyi kegyelmét mutatta akkor Munkács eránt,

midőn Schönborn Fridrik Károly Gróf közben

járására 1734-ben Munkácson eső hat Országos

vásárokról szólló kiváltságot a Városi Polgá

roknak kiadta. dd. Viennae 1-a Maii.

A XIX-dik Századból

-

XLII. A most Mártius 2-dik napján 1835

elhúnyt dicső emlékezetű Fejedelmünk s édes

Honunk jó Atyja Fels. I. Ferencz Király is érez

tette kegyelmét Munkács Városával akkor, mi

dőn a minden Hétfőn és Pénteken eső héti vásá

rokról szólló új kiváltsággal örvendeztette meg

annak Polgárait 1823-dik Eszt.

Ezeken az eddig előszámlált részszerént per

gamenre, részszerént papirosra írt kiváltsági le

veleken kívűl, a Város Levéltárjában nagy szá

mú külömbkülömbféle tárgyú levelek is vagynak,

mellyeket itt előszámlálni feleslegvaló vólna.

|
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*

Csak ezekből is láthatni, hogy Munkács Városa

és annak Polgárjai eránt melly különös kegyelem

mel viseltettek koronás Fejedelmeink. Néhány

Várnagyok 's egyéb Tisztek igyekezték ugyan

a Munkácsi Polgárok szabadságait 's kiváltsá

gait nyirbálni, 's azokat szokatlan adókkal 's

munkákkal terhelni: de mindenkor hathatós párt

fogásra találtak, mihelyt az efféle elnyomások

ellen panaszolkodtak. Minekutánna pedig a Rá

kóczi Fejedelmek lettek Munkács birtokos Urai,

ezeknek Tisztjeik annak hajdani virágzó sza

badságát mind inkább igyekezték szorossabb kor

látok közzé szorítani's annak Polgárit az Úrbér

erőszakos béhozása által, jobbágyi rangra leala

csonyítani. Nevezetesen

A halhatatlan emlékezetű Hunyadi János

négy rendbéli, Horogszegi Szilágyi Er'sébeth,

I. Mátyás Király, Ifjú Hunyadi János, Anna

Mária, Ferdinánd, Maximilián és II-ik Mátyás

Királyok által megerősíttetett kiváltsága, leg

inkább a Rákóczi Fejedelmek Tisztjei által

fosztatott meg csak nem minden erejétől. Ugyanis

a) A Hunyadi János 1446-ban (dd. Vári,

Feria quarta proxima post Festum Beatae Scho

Jasticae Virginis) kiadott kiváltsága erejénél

fogva, a Munkácsi Polgárok az ő vetéseikből,

kilenczed helyett, évenként 50 köböl zabot tar

toztak adni; melly már az Ifjabb Hunyadi János

idejébenn 50 köböl búzával szaporíttatott meg,

Ebben az állapotban vólt a Város egész 1695-ig,
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midőn Uradalmi parancsnok Jantó Úr a Város

határában termett szalmás életet, erőszakkal ti

zedelte meg; éhséggel, szomjúsággal, tömlö

czözéssel 's más kénszerítő módokkal szorítván

arra a Városiakat: 's ezen tekintetben némelly

Tanácsbéliektől a Város pecsétje alatt csikar

ván ki levelet. Melly erőszak miatt, ha szinte

panaszt tett is a Fejedelemnek, (ki ezen tárgy

ban említett tisztjét, Szerencsen, Julius 9-kén

1695-ben kőlt levelében felvilágosítás 's tette

okának adása eránt felszólította) és a T. Lele

szi Káptalan előtt annak ellene mondott a Mun

kácsi polgárság; a tisztelt Káptalan erről (sub

dato Feria secunda proxima post Dominicam sex

tam Sacro Sanctae et Judici Trinitatis) kiadott

levele bizonyítása szerént: mindazáltal ezen

időtől ólta szalmás életből vevődik ki a tized
mind e mai napiglan. .. w -

b) Ugyan ezen kiváltság 2-dik pontja tar

talma szerént a Munkácsi lakosok, malaczok

ból 15-döt tartoztak adni. Ez most is úgy van.

De a' melly polgárnak nincs 15 malaccza, az pá

zsit pénzt fizet. A Kamara nyeresége helyett pe

dig , mellyet hajdan a Királyi Kincstárnak két

Telektől (Porta), tartoztak fizetni, és a melly

fizetés alól a Bíró és 12 Tanácsbéliek ki vól

tak véve, a 3-dik és 4-dik pont szerént, most

Telek adót (Census) fizetnek; melly e jelen

korban 75 forint és 30 xr.

13
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c) A mi pedig az 5-dik pontban foglaltVá

ros Hegyein termett bor elárultatását 's a' Vá

rosi korcsmákon kimérettetését illeti, ezzel a'

jóggal húzamos ideig éltek a Város lakosai, ki

méretvén a Király kívánsága következésében

annak borát is, mellynek kiszabott árával az

Uradalmi Tisztek, Mária Királyné 1523-ban kőlt

parancsolatja szerént, tartoztak megelégedni.

Sőt II. János választott Király Ersébet Ki

rályné 1482-ben kiadott azon parancsolatját is,

hogy addig a Városba idegen borok bé ne ho

zattassanak, míg Városi hegyen termett bor ta

táltatik, külömben azok koboztassanak el, 's az

illy elkobozott borok egyedűl a Városiaké lé

gyenek – 1560-ban megerősítette. Melly jóg

jával élt is a város mind addig, míg az Úrbér

ide bé nem hozatott, melly alkalommal attól meg

fosztatván, a' miatt 1758, 1775 s 1776-ban pa

naszkodott is a Város, de semmi kedvező vá

laszt nem nyervén, végre azon esenkedett (1780,

1782, és 1791), hogy legalább fél esztendeig

engedődjön meg minden polgárnak a bor mérés,

azt is hozzá tévén, hogy ezen kívül a Város ál

landó Vendégfogadót is tarthasson; és az Ura

dalom az idegen borok elkoboztatását ne akadá

lyoztassa. Melly kérésének lett is annyi sike

re, hogy szabadságot nyert minden házas telek

kel bíró polgár, Sz. Mihály napjától fogva, Új

esztendő első napjáig bor és pálinka mérhetés

re; de különös Vendégfogadó építésre engede
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Jem nem adódott, az Uradalom külömben is meg

szaporítván a Városon a csapszékeket. Az ide

gen bor bévitelére pedig most legkissebb figye

lem se fordítódik.

- - d) Munkács Városát 1310-ben Trencsényi

Máté Nádor erőszakosan elfoglalván, azzal édes

gette magához annak lakosait, hogy a Liget,

Byrgyetin és Luka nevű erdőket nékiek ajándé

kozta, mellyeknek bírásukban mind Koriatovics

Tódor Herczeg, mind Brankovics György Szerb

Zsarnok, őket megerősítette, mint ezt a nagy

IIunyadi János 1451-ben kőlt levele nyilván bi

zonyítja, mellyben azt parancsolja az akkori

Várnagynak, hogy a felyebb említett Munkács

Uraitól ajándékozott erdők bírásukban a lako

sokat mególtalmazza. Megerősíttettek a neve

zett erdőknek bírásukban a Munkácsi polgárok

Horogszegi Szilágyi Er'sébet (1482) I. Mátyás

Király (1484) Hollós János (1493) által is. De

csak ugyan mind ezek mellett is megháborítás

nélkűl nem bírhatták az említett erdőket a Mun

kácsiak: mert 1512-ben Kerepeczi Imre és Bá

lint, az Újfalu, Kerepecz és Isnyéte közt fekvő

Byrgyetin és Luka nevű erdőket és kaszállókat

tőlök erőszakosan elfoglalták és kezeik közt is,

tartották mind addig, míg I-ső Ulászló Király

(Nro XV ) azokat vélek viszsza nem adatta.

Ugyan ő parancsolta meg (Nro XVI) Derencsé

„nyi Péter Várnagynak, hogy szemesen felvigyáz

zon arra, hogy a Munkácsi*** az ő Bárt
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háza, Fornos és Magyar Kerepecz közt fekvő

erdejek bírásában meg ne háboríttassanak, sem

az ott neveltetett malaczokbóli tized adásra ne

kénszeríttessenek, sőt inkább minden régi jóg

jaikban 's szabadságaikban megtartassanak. –

A Byrgyetin és Luka nevű erdők bírásukban

1549-ben ismét megháborította a Munkácsi pol

gárokat Kerepeczi András; – Ártándi Anna

és Bydi Mihály pedig a Nagy-Liget nevű er

dőbe erőszakosan hajtatták nyájjaikat: de ettőI

óket I. Ferdinánd Király (XXIII és XXIV) el

tiltotta; valamint Lasztóczi Mátyás Pósaházá

nak akkori Ura ellen is, ki az Isdeno, (most

Nyerses és Fűzes) nevű kiirtott erdők bírásuk

ban a Munkácsi polgárokat megháborította,

hathatósan óltalmazta (XXVI). f. Max. Király

pedig 1571-ben őket a Nagy-Liget nevű erdő

bírásában új Királyi adomány levele által meg

erősítette (XXXI). Ellene mondottak ezen új

Királyi adománynak Nemes Bégányi Miklós, Se

bestyén és Gergely; de Max. Király a Váro

siaknak egy 1571-ben kőlt véd parancsában hat

hatósan pártjokat fogja, megparancsolván a Kas

sai Kamarának és a Munkácsi Vár Tisztjeinek,

hogy azokat, a nevezett erdőbírásában és hasz

nálásában, háborgatni ne engedjék (XXXII).

Végre megúnván mind a két fél az e felett való

gyűlölséges versengést, a Leleszi T. Káptalan

előtt 1573-ban abban egyeztek meg, hogy mind

a Nagy-Liget, mind a Nemes Bégányi Fami
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Iiához tartozó Bolonya nevű erdőt, közös jóg

gal és haszonvétellel bírják, mint megtetszik

az említett Nemes Káptalantól kiadott egyesség

levél ezen soraiból: - -

„Nos Balthasarus Melegh, Episcopus Cha

„nadiensis ac S. C. R. Mattis Consiliarius, nec

„non Praepositus et Convent. Eccl. S. Crucis de

3„Lelesz, memoriae commendamus per praesentes

„significantes gvibus eapedit universis, qvod pru

„dentes et circumspecti Albertus Vas Judea , et

„Michäel Sika Juratus Civis Oppidi Munkács,

„suis et prudentibus et circumspectis Pauli Balas

„ka, Judicis primarii caeterorum item Jurato

„rum ac totius Universitatis Oppidi Munkács mo

„minibus et in personis eorum omnium anera et

„qvaelibet gravamina ad subscripta illibate et in

„concusse observanda ultro et per omnia in se ipsos

„recipientes ab una; parte vero ab altera, nobi

„lis Gregorius et Sebastianus Bégányi de 0 Bé

„gány ; fratres videlicet Familide nobilis de 0

4»Bégány natu majores, idemqve Gregorius et Se

„bastianus Bégányi oneribus et gravaminibus no

„bilium Lucae, Christophori, Nicolai, Thomae

„et Mathaei de dicta 0 Bégány , fratrum suo

„rum condivisionalium natuqve minorum in se le

„vatis, coram nobis personaliter constituti, spon

„te et libere, per easdem ambas partes utrique et

„unanimiter confessum et relatum erstitit , tal?

„modo: qvod qvamvis annis provime praeceden

„tibus praefati Cives et Inhabitatores dicti Oppi

-

/
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„di Munkács, totales Sylvas Nagy-Liget et Bo

„lonya vocatas, inter Oppidum Munkács et pos

„sessionem dictorum Nobilium de 0 Bégány For

„nos nuncupatam in Cottu de Beregh evistentem

„adjacentem a S. C. R. Matte titulo novae Do

„nationis, pro se se et successoribus suis impetra

„verint, idemqve Mobiles de praefata O Bégány

„introductioni et statutioni earumdem ipsarum

„sylvarum debito tempore contradiverint, unde

„in Curia Regia, ad reddendam rationem con

„tradictionis legaliter evocati evstiterint, super

„indegve eaedem ambae partes, literas necessa

„rias pro ipsorum partibus a nobis ertraverint;

„nihilominus tamen mutatapostea sententia , ev

„spectare, sumtuumgve in proseqvendis causis re

„qvirendorum mole ozzerare, intervenient certo

„rum proborum virorum pacem scilicet partium

„amantium labore , admonitione et intercessione,

„mallentes, potius mutua ac bona vicinitate chris

»„tianaqve pace inter se vivere, qvam odiosos li

„tium earitus erspectare, ad talem concordiae

„unionem devenissent, óvod primo : sopitis ac

„condescensis praeattactis litibus et differentiis

„hactenus motis et susceptis , sed et literis evin

„de universis causalibus ac aliis qvibuslibet C077/S02

„in praescripta ubivis et sub qvibuscunqve verbo

„rum formis clausulisque confectis, cassatis, am

„bassy/vas, primam Nagy-Liget, qvae ad prae

„notatos Cives et Inhabitatores praefati Oppidi

„Hunkács ev donationibus Divorum Regum Hun
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„gariae attineret ; aliam autem Bolonya, gvam

„praefati Wobiles de O Bégány , juata liberas

„earum metales, similiter ad sese pertinere spe

„rarent et praetenderent, simul cum cunctis ea

„rum ambarum Sylvarum fructibus, proventibus,

„emolumentis et obventionibus, pro communi usu

„et utensione , ambarum partium pari voto, una

„nimigve ac immutabili consensu reliqverent, ita

„videlicet, ut nimirum sylvas ipsas, eaedem am

„bae partes, imo etiam omnes ii Rutheni, qvi

»bus eae antea libere et oommunes fuissent, nec

„non coloniqvoqve et cuneti Jobbagiones praefa

„torum Nobilium de O Bégány in possessione eo

„rum Fornos praedicta in annotato Cottu de Be

„regh evistente residentes juata limitationem, fi

„nalemqve decisionem Camerae Scepusiensis prae

„fatae S. C. R. Matti, inter partes praedictas

„superinde factam ad omnem usum et utensionem

2,successivis perpetuisque semper temporibus libe

„re communiterque uti possint, tali etiam condi

„tione per partes adjecta , qvod Judea praefati

,,Oppidi modernus et pro tempore constitutus, me

„dio Oppidanorum, ad custodiendas silvas semper

; probos et justos Viros ordinet et servet, iidem-.

„gve circuitores, super fideli ac diligenti silva

„rum custodia, eisdemqve Nobilibus strictissimum

„juramentum praestent, ac cum glandibus aban

,,daveriut , vel etiamsi mediocrem fructum pro

„tulerint, praefati custodes, tavam seu redem

»»tionem porcorum, de damnis illatis impellendorum



200 »

„imo etiam porcos erroneos, etomnis generispro

„ventus, semper ad manus Judicis fideliter dare et

„administrare, idem/ve Judea salvis et evclusis

„prius erinde portionibus custodum, eiusmodi

„gvalescunqve proventus in duas rectas et coaegva

„les partes dividere, alteragve retenta , alteram

„directam et condecentem dimidietatem praefatis

„Nobilibus assignare teneatur. Hoc etiam adje

„cto, qvod si qvando temporis in processu, por

„cos decimabiles, ad silvas has conducere contin

„get, ea tunc talis conductio porcorum et receptio

„pari voto , mutuagve partium correspondentia

„fieri ac etiam huiusmodi porci decimales , alii

„gve proventus et accidentia , inter easdempar

„tes, simili modo aeqvaliter dividi percipigve de

„bebunt. Eo etiam non praetermisso, qvod sigvan

„do ob fertilitatem glandium aliqva pars silva

„rum prohibere debere videbitur, talis etiam pro

„hibitio, semota semper qvalicunqve discordia e5

„contentione , aeqvo voto , mutuoqve consilio fiat;

„Judea autem ipse primarius, pro cura et dili

„gentia sua in hisce rebus praestanda, ad ratio

„nem suam propriam, unum gregem porcorum »

„non tamen ultra numerum sea'agenarium, ad sil

, vas praedictas qvot annis conducendi, tavandi

„gve habebit facultatem. Atqve praemissa obser

„vanda, partes se, et cunctos successores suos ,

„sub onere 400 florenorum Hungaricalium mo

»netae usualis obligassent, prout obligaverunt,

„hoc Pacto, qvod si qvae partium praemissarum
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„vel successores, hanc compositionem, in toto

»„vel in parte non observaverit, vel qvocunqve sub

„colore infringere praesumserit, contra partem

„alteram, in praemissis rite perseverantem in ,

„vinculo 400 florenor. Hungaricalium convinca

„tur, de qvibus qvidem eiusmodi 400 ft, Arcis

„Munkács Officialis pro tempore constitutus, de

„et ea rebus mobilibus dictorum Civium et Inha

„bitatorum Oppidi si scilicet ipsi sontes fore com

„periuntur, praenotatis nobilibus de 0 Bégány -

„eorumqve successoribus, e contrario, si qvidem

„ipsi Nobiles transgressos compositionis praeno

„tatae se se fore declarabunt, praefatus Officia

„lis similiter de et ea rebus bonisqve mobilibus co

„lonorum seu Jobbagionum jam fatorum nobilium

„in possessione eorumdem Fornos commorantium

»»praenotatis Civibus ac eorum successoribus, so

»»lum vigore praesentium, plenariam atqve omni

„modam satisfactionem impendere, et earinde pro

„eiusmodi labore et sallario suo 100 fl. Hung. ad

„praesens currentis monetae, dictus Officialis si

„bi ipsi, virtute istius firmae compositionis reti

„nere, 300 autem parti compositionem suo mo

„do observanti et adimplenti dare teneatur. Da

„tum Feria seata provima ante Festum S. Pen

„tecostes, anno Domini 1573.

Ezen időtől fogva a Város a nemes Bégá

nyi Családdal közös jóggal bírja a nevezett er

dőket, 's azoknak használásukat köz megegye

zéssel 's határozással engedték meg a Kende
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reskei, Kustyánfalvi, Kerepeczi, Kis és Nagy

Leányfalusi, Pisztraházi és Bártházi lakosok

nak, ezen feltételek alatt: 1) Hogy a közöt

tök lappangható, tolvajokat 's azoknak or-gaz

dáit a Munkácsi Bírónak jelentsék bé. 2) Hogy

a magok sertésseik közzé idegen sertéséket ne

egyvelítsenek, 3) Hogy a Munkácsiaknak tétt

kár kinyomozásában s fürkészésében légyenek

szorgalommal; és 4) hogyha a fent említett pon

tokat nem lennének telyesítendők, az erdő hasz

nálásától azonnal mozdíttassanak el. ' dd. Mun

kács 20. April. 1609.

Az említett köz jógú birtokosok csende

sen 's megháborítás nélkül birták a nevezett er

dőket húzamos időkig, hanem 1613-ban azok

nak bírásukban újra megháboríttatván, II. Má

tyás Királyhoz folyamodtak óltalomért, ki, fo

lyamodásukra kegyes vólt az I. Ferdinánd Kir.

1549-ben kőlt két rendbéli kiváltságait (XXIII

és XXV) újra megerősíteni, megparancsolván,

hogy a Munkácsi Polgárok említett erdőikben,

valamint az Újfalu , Kerepecz és Isnyéte köztt

fekvő Byrgyetin és Luka nevű erdők bírásuk

ban is ne háborgattassanak, 's nevezetesen, hogy

Kerepeczi András erőszakoskodásai ellen meg

Úvassanak. dd. Posonii 28. Martii 1613.

De mind ezek mellett is későbbi időkben

az Uradalmi Tisztek, nevezetesen Duchek Já

nos Jó'sef, Munkácsi és Sz. Miklósi Uradalmak

Helytartója, szabadságot vett magának több élő
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fák kivágatására 's kihordatására, melly csele

kedetnek a Liget és Bolonya közbirtokosi nyil

ván ellent mondottak.

Egyező akarattal engedte meg mind a két

birtokos fél az Alsó-Kerepeczieknek vagy Újfa

Iusiaknak 1748-ban a Nagy-Liget erdőbeni mak

koltatást 's annak szélének szántó főldekűli ki

irthatását, olly feltétellel, hogy a kiirtott fől

dekből a Városnak és a nemes Bégányi familiá

nak adják a tizedet. De az Alsó-Kerepecziek

ezen engedelemből magoknak jógot formálván,

és 1755-ben a nevezett erdőben fát vágni 's az

úgy nevezett Agyag dombot is ásni hír és enge

delem nélkül kezdették: az ő ezen merész tet

teknek, valamint az akkori ugyan azon erdő

ben ölfát vágató Uradalmi fő felügyelő cseleke

detének is, a köz birtokosok, a Ns Vármegye

Beregszászban 1755-ben Junius 16-kán tartott

közgyűlése előtt ellent mondottak, és hogy a'

már sokszor említett erdők annál nagyobb tila

lomban tartathassanak, a Város és Ns Bégányi

Familia, a Nemes Vármegyének M. Kaszonban

1768-ban Junius 20-dik napján tartott közgyű

lése előtt Pechujjfalusi Pechi Ferenczet ó Bé

gányi Bégányi Jánost és Ferenczet meghatalma

zottjaiknak vallották; kik közzűl Bégányi Fe

rencz, még azon évben (nem használván a Mun

kácsi polgároknak Szentiványi 'Sigmond Ura

dalmi meghatalmazottnak bényújtott ellentmon

dásuk) a T. Leleszi Káptalan előtt ellent mon
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dott Várallya nevű falunak (melly későbben a'

Várbeliektől Crontendorf az az Horváth falunak

is neveztetett) a Füzes nevű várost főldre való

kiterjesztése's UradalmíJobbágyokkal való bé
űltetése ellen. •

Ezután is több ízben tétettek próbák a Vá

rosnak a nevezett erdők bírásábóli kirekeszt

hetésére, minthogy az Úrbér béhozatala alkal

mával, a Byrgyetin és Luka nevű erdőknek egy

részének bírásából, melly most Ösztrősnek ne

veztetik, csak ugyan kizáratott, annak, ma

Sajgó nevet viselő részét maga bírván mind e'

mai napiglan. A Nagy-Liget és Bolonya erdő

ket pedig az 1573-ban tett 's 1777-ben megújí

tott egyezés szerént, a nemes Bégányi Család

dal bírja közösen a Város. A felyebb megne

vezett faluk pedig, mellyeknek a már előadott

feltételek alatt engedődött meg az említett erdők”

használása, minthogy köteleztetéseknek meg

nem feleltek, sőt a nyert engedelemből magok

nak jógot formálván, azoknak használásukban

magokat erőszakosan akarták megtartani azok

ból 1808-ban erő hatalom által (Brachium) kitil

tattak, és minthogy ezen erdőket mind a Váro

si, mind a Fornosi köz lakosok igen kezdették

pusztítani, 1816-ban zár alá vevődtek, s annál

fogva a vég pusztúlástól megóvódtak, ideigle

mi határaik, az ezek eránti pör végképpeni el

döntéséig 1832-ben határ dombok hányása által

jeleltetvén ki.
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e) A Füzes nevű főld egy részétől is meg

akarta fosztani Bátori 'Sófia fejedelem Aszszony

a Munkácsi polgárokat, megparancsolván Tólcs

vai Nagy János, Munkácsi Udvar-Bírájának,

hogy a Fűzesnek a Várhoz közel eső Nyerses

nevű részét az ő számára foglalja el, Értésére

esvén ez a Városi Tanácsnak, az itt követke

ző esedező levéllel folyamodott a Fejedelem

Aszszonyhoz:

„Egész Munkács Városának alázatos suppli

„catiojok Nagyságodhoz, mint kegyelmes

;;Aszszonyunkhoz *

„Kegyelmes Aszszonyunk / ez alázatos sup

3xplicatiónk által kelleték folyamodni Nagyságod

„hoz, mint kegyelmes Aszszonyunkhoz: Mivel

;, Udvar-Bíró Tólcsvai Nagy János Urunk adta

„értésünkre, hogy Nagyságod parancsolt vólna

„felőle, hogy Fűzesünknek egy részét ő kigyel

„me elfoglalja, melly Pósaháza felől vólna, kit

„Myersesnek szoktunk vólt nevezni. Kegyelmes

3,Aszszonyunk, ez minékünk pénzen szerzett eö

„rökségünk fiúrúl fiúra, nemzetségről nemzet

„ségre, a' melly áll egynehány ezer forintunkban.

„Kegyelmes Aszszonyunk / ha Nagyságod ezen

„Fűzesünket, melly vagyon harmad része Fűze

„sünknek, tőllünk elfoglaltattya, marhát nem a

„fogunik tarthatni, mivel Városunknak jobb ré

„szének ott vagyon Kaszállója, másutt egy tsepp

„is nintsen , melly felette igen nagy kárára lé

»ssen Nagyságodnak, ha marhát nem fogunk
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„tartani: Annakokáért könyörgünk és esedezünk

„alázatosan Magyságodnak méltóztassék kegyel

„gát hozzánk megmutatni és ez darab Fú

„sesőnknek elvételével ne terheljen Nagyságod ben

„minket, mert mind Nagyságodnak mind miné

„könk nagy kárunkra lészen, mellyet ha Nagy

„ságod tselekeszik velünk kegyelmesen az Ur Is

„ten is megálgya Nagyságodat érette, miis meg

„szolgáljuk alázatosan Nagyságodnak érette."

A VárosTanácsának ezen folyamodása nem

vólt siker nélküli, mert a Fejedelem Aszszony

igazságukat látván, a Város lakosait meghagy

ta az úgy nevezett Nyerses bírásában, és az egész

Fűzes nevű főldet is annak Chrusto nevű része

eránt a Nagy-Lucskai lakosokkal támadt ver

sengésnek 1788-ban lett törvényes elintézése

ntán szabadon bírják mind e mai napig,

f) A mi a Munkácsi Polgároknak a Vám

és Rév helyeken akármi névvel nevezendő Jó

szágaiktól való fizetést illeti, azt még 1507-ben

meghatározta Ulászló Király, hogy t. i. valamint

a Vári és Beregszászi lakosok, úgy a Munká

csiak is Réven, Vámon, Hídakon és más adó

zó helyeken, egy pénznél (Denar) többet ne fi

zessenek. Az Ulászló Királytól nyert ezen ki

váltságot megerősítette II. Lajos Király 1520

ban (XVIII) I. Ferdinánd Kir. 1548-ban (XXI)

Max Király 1574-ben (XXXV) 's ennek követ

kezésében Drugeth István és Miklós is, az Ung

vári Vámos Hídra nézve (XXXVI) és II. Má
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tyás Király 1613-ban (XXXIX). De idővel ezen

sok ízben megerősített kiváltságnak ereje egész

szen elenyészett, és ma a Munkácsi adózó pol

gár, másoktól meg nem külömböztetve fizeti

mindenütt, – a Munkácsi Vámos hídat kivé

vén, minden Vám és Rév helyeken a meghatá

roztatott vám-adót. -

g) A Nagy Hunyadi János, Munkács Vá

rosát szabad Városi rangra emelvén, hogy bírt

é valósággal ezzel a rangal , jóggal és szabad

sággal valaha vagy nem? és ha bírt, meddig

élt azzal? bizonyosan meghatározni nem lehet.

Annyi bizonyos, hogy minden Hunyadi János

utánni Urai 's birtokosi Munkácsot némely ki

váltságai mellett Földes Úri jóggal bírták, és

koronás Királyaink is szabadon adták azt annak

kinek akarták. Minekutánna pedig a Rákóczi

Fejedelmek birtokukba esett, 's Tisztjeik által

az Úrbér erőszakosan béhozatott, ezen tekintet

beli szabadságának csak az árnyéka sem maradt

meg. Mert emleget ugyan a Városi Tanács egy

Bátori 'Sófia Fejedelem Aszszonyhoz intézett 's

Lónyai Gábor által a Várostól viszszakívánt,

néhány emberek kivitelök meggátlásukért esede

ző levelében, valami kúlcsos városi kiváltságot,

de hogy az miben állott? 's a jelenkori Királyi

kúlcsos Városok kiváltságaihoz hasonló vólt-é?

az itt következő Levél töredékből kihozni nem

lehet:
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„Második dologért kelletik alázatosan Nagy

„ságodat megh találnunk, mivel Városunkból

„Lónyai Gábor Uram eöt Jobbágyot akar kivinzsi

„közzűlünk , kik közzűl némellyik városunkba

„született, némelyik penigh Gáton a Nagyságod

„Joszágába eörökséghe is ott vagyon, némelyik

„penigh Német Országból való, és ki ismét a fel

„főldről, melly dologh mégh ez ideigh, soha

„közöttünk nem vólt, mert az minémű privilegi

„umok az kúlcsos Városoknak szokott lenni és

„minémű szabadsággal szoktak élni, mi is mind

„ez ideigh ollyan szabadsággal privilegiumunk

„nak tenora szerént megtartottuk igasságunkat

„és szabadságunkat" 's a' t.

Királyi Városi jógjának 's szabadságának

viszszaszerezhetése végett tettek ugyan lépést

a Munkácsi polgárok 1786-ban és 1791-ben, de

azólta ez az egész ügy nem sürgetődvén, hal

gatásban van, valamint a csak szóval emlege

tett pallos jóggal (Jus gladii) való élésének is,

ma már legkissebb nyoma sincs. -

h) A XV-dik Század elején, a 'Sigmond

Királytól nyert és Lazarevics Szerb Zsarnok

által kihirdettetett kiváltság tartalma szerént

(IV) Sz. Kozmus és Damián napjától fogva, 15

egymás után következett napokon tartatott itt

az Országos vásár, éppen úgy, mint más neve

zetesebb királyi kúlcsos Városokban szokott es

ni, p. o. Pesten, Debreczenben 'sa' t. de hogy

e mikor szűnt meg? erre hiteles próbák nem
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lévén, meghatározni nem lehet. Most hat Or

szágos vásárok esnek Munkácson u. m. 6. Jan.

19. Martz. 24. April. Pünköst. 29. August. és

11. November; Schönborn Fridrik Károly Gróf

közbenjárására VI-dik Károly Császártól 1734

ben nyervén ezeknek tarthatásukra kiváltságot

(XLI). Ezeken kívül minden héten kétszer

szokott itt vásár tartatni, t. i. Hétfőn és Pén

teken; elhúnyt Fejedelmünk Császár és Király

I. Ferencz Ö Felségétől nyervén erre különös

kiváltságot (XLII). Mind a két rendbéli vá

sár árverés útján haszonbérbe szokott adódni,

mellyből a Városnak évenként 5000 v. forin

tokat meghaladó jövedelme szokott lenni, mi

dőn míg a vásár-vámot a kiváltság megváltása

fejében 1761-ig az Uradalom szedte, 37 for.

33; xrtól 81 forint 1 xrnál felyebb soha sem

ment, és csak lassan hágván az felyebb felyebb,

a vásárból most béjövő 5000 v. forintot megha

ladó jövedelme a városnak, szembetűnő jele an

nak gyarapodásának 's népesedésének, sőt talán

a fényűzés szaporodásának is ezen a Vidéken.

5) Munkácsnak Nevezetességei,

1) A V Á R.

Fő figyelmet érdemel ebben a tekintetben

az egész Európában elhíresedett s nevezetessé

lett Vár. Fekszik ez, mint felyebb is megjegy

zettem » Bereg Vármegyében, magától a Vá
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rostól dél-nyúgotra mintegy két ezer lépésnyi

re, az északi szélesség 45", 25", 12" a nap

keleti hoszszúságnak pedig 49", 22" 10" alatt,

egy a síkon magában felemelkedett szikla hegy

nek a tetején. Mikor vetődött meg alapja? 's

ki által? Történet-Iróink fel nem jegyezvén,

bizonyosan meghatározni nem lehet. Egy régi

hagyomány (traditio) után, dicső Eleinknek az

Országba lett béjövetelök idejére tevődik annak

alapjának első letevése, melly szájról szájra

adódván által a maradéknak, még ma is így be

széllődik elő, hogy: a Lodomeriai és Galicziai

Fejedelmektől adatott útmutatók kalauzolásuk

után, a Vereczkei szoros meneten (passus) bé

jövén kalpagos Atyáink, éjszakának idején

történt a kopár hegyek közzűl az itt kezdődő

térre lett megérkezésök, és itt tábort ütvén Al

mos Vezér azon hegyre vonatta fel sátorát, mel

lyen most a Sz. Basilius Rendén lévő Orosz

Szerzetesek Klastromuk díszeskedik: a sereg

Fő-Papja pedig azon hegyen telepedett meg »

hol most a Vár fénylik. Reggel felkelvén Almos

és a nap feljöttével az előtte elnyúló síkságot

szemlélvén, szemébe ötlött, hogy a Vár-hegyé

ről vastag füst gombolyagok tolúlnak az Eg fe

lé. Almos ezt valamelly ellenséges őrbeli csa

pat jeltüzének gondolván, azonnal szaguldozó

kat küldött ki a dolog vóltaképeni kikémlelésé

re, kik viszszaérkezvén hírül adák néki, hogy

a Fő-Pap a Vándorokat minden akadályokon
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szerencsésen ide vezérlett Magyarok nagy Iste

nének nyújt háláadó áldozatot (occiso equo albo

pingvissimo, magnum áldomás facit, mint an

nakutánna a Béla nevetlen Írója bizonysága sze

rént a Tarczali hegyen is cselekedett), melly -

áldomásra maga is megjelent fő embereivel, és

megtetszvén néki az a hely, kérte a Fő-Papot,

hogy azt cserélné fel véle azon heggyel, mel

lyen az ő sátora van felvonva. Sokáig vono

gatta magát a tisztes szakállú Áldozó, míg nem

végre sok unszolások után egy fehér paripát

kapván tóldásúl, meg lett a csere. Almos az

ekképpen birtokába esett hegyre vonatván fel

sátorát, azonnal hozzá kezdett a Vár alapja

megvetéséhez, 's az egész sereg 40 napi itt mú

latása alatt meglehetősen előment az építésbe.

Eltelvén pedig a pihenésre elszánt 40 nap, az

egész sereg Ungvár felé útnak indúlt, hátra

hagyván az építőket és az azok mellé megkí

vántatott segéd munkásokat. Minekutánna pedig

Almos Ungvárnak megvétele után a fejedelem

séget koros vólta miatt letette vólna, és azt maga

fijának Árpádnak általadván, a Magyarokat

annak hűségére feleskette vólna: Árpád Sze

rencs mellett Sátort vonatván, midőn a Mun

kácsi Vár építésén dolgozók másokkal felvál

tódva ide megérkeztek, és tőlök az építés ide

je alatti állapotjokról kérdezősködtek vólna;

minthogy a követ, fát 's egyebet csak a vállo

kon nagy munkával*** a hegy te

4 >*
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tejére felhordani, így feleltek: Isten ments

meg ellenségünket is az ollyan helytől, felette

Mun k á s hely vala az. És e szerént a hagyo

mány szerént, innen vette mind a Város, mind

a Vár Munkás vagy Munkács nevezetét, melly

előadás jobban is megegyez a név analogiájá

val, mint a Béla nevetlen írójáé, ki a XII-ik

Részben onnan hozza le Munkács nevét, hogy

Eldődeink nagy munkával és fáradsággal jöt

tek bé az Országba. - .

Úgy látszik, hogy ezen időtől fogva egé

szen 1359-ig ha nagyobbítódott is valamennyire

tehetős és sok kincsű birtokosi által a Vár, de

annak nevekedése nem lehetett felette szembetű

nő: hanem a nevezett 1359-n Munkács még ak

kor csekély kiterjedésű Várával Kiriatovics vagy

Koriatovics Tódor birtokába esvén, ez a gaz

dag Podoliai Herczeg ezt egészen megújította,

annak valóságos Vár formát adott, bástyákkal

megerősítvén és a termés kövekbe nagy erővel

és fáradsággal béásott árkokkal vétetvén azt

körül; és hogy a szükség úgy hozván magával,

a Vár lakosi víz dolgában fogyatkozást ne lás

sanak, egy szinte 50 öles kútat is ásatott nagy

erővel és kőltséggel a Vár kellő tetején a kő

sziklába, mellynek bővséges vize elegendő a

Vár ebbéli szükségének kipótolására. Ekkép

pen óltalmazó állapotban helyheződvén 's meg

erősíttetvén a Vár, az akkori bóldogtalan idő

szokása szerint ragadozók barlangjává lett, és
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az erőszakkal elrablott zsákmány ide hordó

dott bátorságos helyre, melly nyilván kijő a'

Koriatovics Herczeg azon merész cselekedeté

ből, hogy véletlen Komlósra ütvén, Komlós

sy Miklóst, Komlóssy Egyed Attyát, minden

ok nélkül maga tulajdon házában erőszakosan

megtámadta, 's magával elhurczolván, eszten

deig a Munkácsi Várban fogva tartotta, Kom

lóst és Kövesdet erővel elfoglalta, 's ezen kí

vűl 200 jó forintokat érő öt lovat is a nevezett

Komlóssy Miklóstól elhajtatott *). ~ ~

- Munkácsnak Koriatovics Tódor Herczeg

halála után következett gazdag bírtokosi is,

különös figyelmet fordítottak ezen Várra, és azt

mindenkor óltalmazható állapotban tartották

Kiváltképpen az 1526-ban történt gyászos Mo

hácsi harcz után Zápolya János Király bir

tokába jutván, azt úgy megerősítette, hogy I-ső

Ferdinánd Király fegyverrel sem tudta azt az

ő kezéből kitekerni. János Király elhúnyta

után Izabellától, az ő Özvegyétől sem vehette

azt el Ferdinánd Király; mert ámbár az ő Ve

zérei Telekesi Imre és Perényi Mihály, nagy

erővel ostromlották , is: mindazáltal azt az

ô számára el nem foglalhatták, minthogy mind

a Várbeliek vitézűl óltalmazták magokat –

melly alkalommal az egyik Vezért, Perényi Mi
-

*) Vid Literas Inquisitorio Evocatorias pro Ugrimo et Aegi

dio filiis Michaëlis de Komlos contra Theodorum Ducem de Mun

kács, emanatas.
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hályt, egy a Várból kijött ágyú gólyó megöl

te – mind az ostromlottaknak segítségökre

jött Bebek Ferencz és Balassa Menyhért az

alól az ostromló sereget elűzték, és a Várat az

ostrom alól felszabadították. Az Izabellától

kevéssel ezután Ferdinánd Király részére haj

lott Balassa Menyhért is igyekezett azt maga

részére elfoglalni, de szándékában nem bóldo

gúlhatott, hatalmas ellentállásra találván min

den próbatételei. Max. Király is minden mó

dokat elkövetett, hogy azt vérontás nélkül

magáévá tehesse, de arra békés alkudozások

által nem mehetvén, fegyverhez nyúlt, 's Sven

di Lázárt és Forgács Simont hatalmas sereg

gel kűldötte annak elfoglalására. Tudtára es

vén ez Zápolya János Sigmondnak, Békési

Gáspárnak megparancsolta, hogy írjon Forgács

Simonnak levelet, mellyben adja tudtára, hogy

'mind ő, mind Svendi Lázár, a Munkácsi Vár

nak hadjanak békét, mert külömben megfogják

keserűlni cselekedeteket. 'Sennyei 'Sigmond

ra bízódott a levél általadása, ki hűségesen el

járt ugyan a reá bízott dologba, de Svendi

és Forgács ezen fenyegetéssel semmit sem gon

doltak, hanem a Várat ostrom alá vévén, azt

mind addig lövették, míg Lugosi János és Ke

repeczi Demeter, minden vitézi óltalmazásuk

mellett is azt feladni nem kénteleníttettek 1567

ben. Ekkor felette megrongáltatott a Vár: fa

lai sok helyen letörettek 's épületei beomlot
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tak. A Vár alatti gyönyörűséges kert is a'

vadas kerttel együtt ekkor tétetett semmivé,

De Max. Király a Várat, mint fontos pontot,

nem soká hagyta ezen gyászos düledékeiben

heverni, mert még ugyanazon 1567-dik évben

megparancsolta annak újonti felépítését 's meg

erősítését. Mellyrevaló nézve a nevezett év

ben, Bereg és Ugocsa Vármegyék számos in

gyen munkásokat parancsoltattak oda rendelni.

1569-ben Ung és Bereg Vármegyéknek tétetett

kötelességökké segéd munkások adása. A fel

ső kapu, melly előtt van a felhúzó híd, 1570

ben építtetett. Mágócsi Gáspár elhúnyta után,

Mágócsi Ferencz folytatta itt az építést; az

1574-ki Diéta végezése szerént a Várhoz tar

tozó Uradalombeli Jobbágyság izzadozván an

nak erősítésében,

Az 1622-ki Nickolsburgi béke 23-ik pont

jának ereje szerént II. Ferdinánd Király Beth

len Gábor Fejedelemnek 300,000 magyar forin

tokban elzálogosítván a Várat az ahoz tarto

zó Uradalommal, a nevezett Fejedelem a Vá- -

rat sok bástyákkal és épületekkel erősítette,

és midőn az ő halála után az ő Özvegyével,

Brandenburgi Katalinnal titkos szövetségben

élt Csáki István, azt a Ferdinánd részére el

akarta foglalni, oda Balling János, a Vár ak

kori Fő-Kapitánja, Ferdinánd katonáit bé nem

bocsátotta.
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Brandenburgi Katalinnak az Erdélyi Feje

delemségről lett lemondása és az Országból lett

kitakarodása után, I. Rákóczi Fejedelem bir

tokába jutván a Vár, ezt ő sok épületekkel

nevelte két franczia főldmérő által ágyúzó tele

pekkel, sánczokkal 's más óltalmi eszközökkel

vétetvén azt körűl 1630-ban; ; mint megtetszik

a második vagy középső kapu mellett észak

ra eső bástya óldalán lévő kő táblára metszett

esztendő számból. Három kő tábla van itt egy

más felibe helyheztetve, de az idő viszontag

sága 's kivált az esső a rajtok lévő írást an

nyira lemosta, hogy azt többé olvasni nem le

het. A középső kő táblán, a felső két sorban

az itt következő Distichont tudtam csak nagy

nehezen leolvasni: -

Ars, Natura, Deus, non his tormenta verebor |

Aenea si faveant astra perennis ero.

kár, hogy ennek előtte míg az említett kő táb

lákon lévő írás olvasható vólt, valaki le nem

vette és a maradéknak által nem adta.

Ekképpen a Vár óltalmazó állapotban hely

heztetődvén 's II. Rákóczi György Fejedelem

által is újabb erőségekkel vétetvén körűl, mi

dőn az említett Fejedelem Lengyel Országi

szerencsétlen kalandja következésében, a bosz

szúra ingerlett Lengyelek 1567-ben az Ország

ba béütvén, Munkács Városát 300 falukkal

lángba borították és elpusztították is: a Vár

felé még csak közelíteni sem bátorkodtak, ha
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nem azt kikerülve 's elmellőzve dühösködtek

az ártatlan lakosokon, azoknak óltalom nélkű

li hajlékaikat 's faluikat hamuvá égetvén. –

Sikeretlen próbát tett a Vár ellen I. Rá

kóczi Ferencz is, kit az Annya Bátori 'Sófia,

ágyú golyókkal kergetett el az alól ostromló

seregével együtt, valamint Csomaközi Gábort

is *), ki ezen idő tájban vólt merész, kétsé

gen kívűl I. Rákóczi Ferenczel egyet értőleg, a'

Várat megtámadni 's ostrom alá fogni.

Caprara Tábornok is 1686-ban, azt soha

sem vehette vólna el erővel a férjfiúi bátorsá

gú Magyar Amazon Zrinyi Ilonától, minthogy öt

hónapokig tartott ostrom után is csak a Vár

alatt fekvő Palánka nevű falutskát sem vehette

meg; hanem Radics Andrásnak Vár Parancsnoká

nak, és Absolon Dánielnek, Zrinyi Ilona Titok

nokának segítségökkel mehetett arra, hogy az

első szakaszban előadott feltételek alatt, az

e végre megbízott Gróf Caraffának általadódnék.

Puska lövés nélkül jött az 1703-ban II-ik

Rákóczi Ferencz birtokába, a Várbeliek egyen

lő akarattal az ő szolgálatjába állván : vala

mint 1711-ben is, kevés ellentállás után ad

ta az fel magát Pálfi Tábornoknak, II. Rákóczi

Ferencznek az Országból örökösen lett kiván

dorlása után.

*) Csomaközi 'Sigmond is pörbe idéztetett e miatt, de szoros

vi'sgálat után ártatlannak találtatván, a vád 's büntetés alól

felmentetett.

/
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Ekkor a felséges Austriai Házból uralko

dó Magyar Királyok kezökbe esvén a Vár ,

megmásolhatatlanúl megtartották azt birtokuk

ban mind e mái napig, akkor is kikötvén azt

magok számukra, midőn 1726-ban a Munkácsi

és Sz. Miklósi széles kiterjedésű uradalmakat

VI. Károly Császár, a Várat tárgyazó bizo

nyos köteleztetések mellett, Gróf Schönborn

Lotharius Ferencz Moguncziai Érsek, Válasz

tó Fejedelem 's Német Birodalmi fő Cancellár

nak ajándékozta. - - - -

Ezen időtől ólta, külömbkülömbféle fegy

verek, ágyúk és ágyúgolyók tárja vólt a Mun

kácsi Vár mind addig, míg 1787-ben II. Jó'sef

Császár alatt a Török háború kiütvén, innen

mindennémű fegyverek és ágyúgolyók a Bel

grádi táborba nem vitettek, s azoknak némelly

még itt hagyott maradványi 1792-ben a Fran

cziák ellen nyomúló hadi seregek után nem

szálítódtak,

A Török háború bévégződésével II. Jó'sef

Császár több Várak lerontásukat meghatároz

ván, a Munkácsi Várra nézve is kiment a vég

ítélet; hanem a fő hadi Tár-Mester Gróf Col

loredo javaslatára, a bőlcs és halhatatlan em

lékezetű Fejedelem annak megkegyelmezett, 's

azt maga valóságában meghagyva a Status Rab

jai Fenyítő-helyökké rendelte, és a fegyver

házat ezen czélra fordíttatni 's készíttetni pa

rancsolván: azólta itt szenvedik bűnök bünte
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tését némellyek azon szerencsétlenek közzűl,

kik a Haza, Király 's fennálló törvények el

len vakmerően vétvén, szent kötelességeik'

megtapodásával, magokat méltókká teszik ar

ra, hogy bűnös tetteik miatt rabigába nyögve,

elkövetett kárhozatos csélekedeteikért lakolja

nak. A polgári és katonai karból való Status

Rabjain kívül, ide küldődnek az alsóbb rendű

katonák közzűl is némellyek, kik elkövetett

tetemesbb vétségeik miatt bilincsbeni várbeli

munkákra büntetődnek. . :

A régibb időkben is sok szerencsétlenek

siratták itt bal sorsuk mostohaságát. Neveze

tesen Taraszovics Basilius, Munkácsi IX. Orosz

Püspök, ki 1640-ben a Klastrom Temploma Ó1

tára mellől erőszakosan elhurczoltatván 's szin

te három évig a rideg tömlöcz minden alkal

matlanságait szenvedni kénteleníttetvén, II-ik

Ferdinánd Király maga közbenvetésére bocsá

tódott szabadon *). Itt nyomorgattattak azok

a Helvétziai Vallástételt követett Papok is,

kiket 1670-ben Bátori 'Sófia Fejedelem Asz

szony, Férje halála után, a Római szertartású

Vallásra viszszatérvén, nagy kiterjedésű Ura

dalmaiból ide hurczoltatott, 's Tisztjei által min

den kigondolható módon sanyargattatott *).

*) P. Joan Basilovics, brevis notit, Fund Koriat P. I. Cap.

15. pag. 65. | -

**) Lampe Hist. Eccl. Ref. in Hung. et Transylv. L. II.

pag. 443. ~ *



220

*
\

Itt tartotta fogva II. Rákóczi Ferencz is

1706-ban Forgács Simon Tábornokot, néki tu

lajdonítván, hogy Bonafoux Tábornoktól Esz

tergom, Staremberg által (kinek háta megett,

minden élés házakat parancs szerént el kellett

vólna foglalni) elvétetett *). Itt tőltötte bú

san fogsága zordon napjait Kohári István Gróf

is 1720-ban, 's itt írta komor óráiban azon ma

gyar lelket és érzést kifejező verseit, mellye

ket az 1823-ki szép Literaturai ajándék 21-26

lapjain olvashatni,

A mi a Vár mostani elrendeltetését és

szerkeztetését illeti; e 4 fő osztályokra van

felosztva : úgymint a) Várbeli fő Igazgatói

kórmányra (Festungs Commando). b) Vár-őr

. ző sereg kórmánnyára (Bewachungs Commando).

c) Építő Intézet osztályjára (Localfortifica

tions Direction), és d) Élelemre ügyelő híva

tal osztályjára (Verpflegs-Amt). -

A) A Várbeli Fő Igazgatói Kórmány áll

egy parancsnokból (Commendans), ki mindég

• Stabalis Tiszt; egy Várra felügyelő Tisztből

(Placz-Officier), egy Várbeli Káplánból (Fe

stungs-Capellan), ki mindég Sz. Ferencz szer

zetéből való; egy Fő-Orvosból (Ober-Arzt), és

egy Al-Orvosból (Unter-Arzt). – A Fő Pa

rancsnok közvetetlen felügyelése alatt vagynak

a most közelebb előszámlált Tisztviselők, 's

") Engel. Geschichte T. V. pag. 222.

~
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néki tartoznak egyenesen minden történetről

jelentést tenni. A Parancsnok maga függ, a

Bécsi Fő Hadi-Tanácstól (Hofkriegs-Rath), és

a Budai Fő Hadi-Kórmánytól (General Com

mando). A Fő és Al-Orvos felvigyázásuk alat

ti kórházban, nem csak a Várhoz szorosabban

tartozók, hanem a Várhoz közelebb eső kör

nyékben tanyázó lovag és gyalog katonák, sza

badságosok, elnyomorodtak (Invalidusok), és

az Újjonczolók kórmányához (Verbungs Com

mando) tartozók is, ha megbetegednek 's or

voslásra van szükségök, ide hozattatnak 's it

ten gyógyíttatnak. – A Fő-Porkoláb (Ober

Profosz) a Status rabjaira, az Al-Porkoláb

(Unter Profosz) pedig a közrendű rabokra ví

gyáz fel. A Parancsnok felvigyázása 's tör

vényhatósága alatt van a Vár alatt 's körűl fek

vő Palánka nevű falu is, melly áll 97 számmal

megbélyegezett házakból, 's 800 és egynéhány

lélekből álló lakosokat számlál. Ezek telkeik

ért évenként fizetni szokott Telek-adón kívül

semmiféle adót sem fizetnek és semmiféle szol

gálatot sem tesznek, hanem szükség idején a'

Vár óltalmára tartoznak fegyvert fogni. –

Egyházi tekintetben a Várbeli Káplán Lelki

pásztori gondviselése alatt vagynak, és az Is

teni tiszteletet, mind addig míg el és bé nem

égett, a Várbeli csinos Kápolnában gyakorlot

ták – midőn az az arannyal gazdagon himzett

veres selyem szövetből készült Mise mondó ru
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ha, melly II. Rákóczi Ferencz palástjából ké

szíttetett; és a többek között az az igen pom

pás 's gazdagon aranyozott Mise mondó ruha

is, melly Fels, Mária Theresia ajándéka vólt,

Jángok prédájává lett.

B) A Vár őrző sereg (Bewachungs Com

mando) áll egy Kapitányból, egy Fő és két Al

Hadnagyokból, 's az Or-Mestertőlszámlálva 390

és egynéhány fegyver viselőkből. Most itt a

szolgálatot a 2-dik Ör-Zászló ally (Garnizous

Batalion) egy osztályja teszi, mellynek fő tisz

ti karja (Stab) Leopold Várában van. A Mun

kácson, Szigeten, Pócskán, Körös-mezőn,

Pusztaházán, Tisza Ujlakon, Király házán

(Königsfeld), Felső Vissen, Rakón és Szath

máron lévő Királyi Só-hivatalokhoz és kama

rákhoz is innen rendelődtek 's kűldődtek az őr

beli szolgálat tevésére a Katonák, -

C) Az építő Intézet osztállya (Local For

tifications Direction) áll egy főldmérő (Inge

nieur) Kapitányból, egy építtető számtartóból

(Baurechnungs-Führer), és egy építésre ügyelő

Biztosból, az úgy nevezett Schancz Káplárból,

kinek felvígyázása alatt vagynak azon két bé

resek is, kik a Várba a Latorczából nyólez

kincstári ökrökön hordják hordókba a vizet,

minthogy a Vár kútjában lévő víz felette édes,

és kivált a hüvelyes vetemény nehezen fő meg

benne.
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D) Az élelemre ügyelő hívatal (Verpflegs

Amt) áll egy segéd Biztosból (Verpflegs –Ad

junct), kinek felvigyázása alatt van egy Sü

tő Mester (Bäcker Meister), egy fő Sütő (Ober

Bäcker), és három sütő Legények vagy Pékek.

A Vár szükségeinek kipótolására 's épí

tésére a Tiszti karok 's köz emberek Hó-pén

zökre, 's a' Status rabjaira 's közfoglyokra meg

kívántató kőltségre, pengő pénzben évenként

a fegyvert és katonák öltözetét ide nem szám

lálván, körülbelól mennyi pénz kívántatik meg,

's itt ezen az úton mennyi hozódik folyamatba,

láthatni e következő jegyzékből:

For.pen. penz.

1. A Várbeli fő Igazgatói Kormány

felvesz . . . . . .

2. A Vár Ör-sereg minden hónapban

1400fl, és így esztendőben . . 16,800.

3. Az építő Intézet . . . . . . 6000.

4. Az élelemre ügyelő hívatal, ha

készen kapja az életet . . . . 8000.

5. A Rabokra tenni szokott -

kőltség . . . . . . . . . 2000.

- Öszvesen – 37,800p f.

Több vihar vészes év szakok és századok

repültek el ezen Szikla-Vár felett, s merültek

a múlandóság tengerébe, 's a levegő minden

viszontagságival daczolva, 's azt több ízben

ostromló ellenség ágyúgolyóitól bár megrongál

5000.

\
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va, de csak hamar ismét megújítva emelkedtek

fel annak magos falai, épségben megmaradván

azok mind e mai napig. Hanem a múlt 1834

dik év Juliusa 27-kén éjjeli 11 óra tájban az

északi óldalon a Vár sánczából felnyúló épűlet

fedelezetje, még eddig a titkok fátyola alatt

lappangó okból hirtelen meggyúl, a pusztító

láng pillanat alatt elterjed 's minden épületet el

borít. A magosan lobogó láng tenger az éjj"te

mérdek setétségében, több mértfőldekre lövelé,

fény súgárait, 's a hő nyár rendkivűli forró

sága megaszalta Vár fedelezetje 3/4 óra alatt a'

rettentő elem dühe miatt elhamvadván, annak

csak füst fogta kormos falai 's kéményei mere

deznek most felfelé. A Vár épületeinek erős

bólthajtásai a tűz erejét kiállván, a belső ré

szeikben esett kár tűrhető; hanem a Vár Ká

polna beégvén, az abban lévő Óltárok, székek

zászlók, képek, a Sekrestyében minden ruha

tartó Szekrények a bennek vólt pompás Mise

mondó őltözetekkel együtt lángok prédáivá let

tek. – Az égéskori zavarban a foglyok köz

zül a Tisztek gondos felügyeleteknél fogva,

csak egy sem vesztett egér útat. E véletlen

történet után M. Lederer Ignácz Báró Magyar

Ország Fő-Hadi Kormányozója, Fő-Hadi-Ta

nács intézetéből a Várat megtekintvén, 's an

nak felépítése eránti javaslatát felsőbb helyen

felterjesztvén, a Vár leégett fedelezetének

*egújítása, 's cserép zsindellyel lejendő béfe
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deztetése meghatároztatott, s az építéshez meg

kívántató fa 's egyéb megszereztetvén, a fel

terjesztett terv szerént, az építés már elkez

dődött. -

2) A KLASTROM.

Munkács' nevezetességei köztt második

helyet érdemel a Szent Miklós Püspök és Con

fessor tiszteletére épült Klastrom, melly fek

szik Munkácshoz északra, a Latorcza vizén

túl lévő Csernek hegye óldalán, a Várostól

mintegy 2000 lépésnyire. Kellemetes fekvése

's elragadó kilátása, szívet felemelő érzések

re andalítja a figyelmetes szemlélőt, 's két fel

emelkedett tornya, méltóságos tekintetet ád a'

csínos ízléssel épűlt egésznek; mellynek még

méltóságosabb tekintete vólt addig, míg a ré

gi Templom Római kúpja is a Klastrom épű

letei közzűl felemelte tiszteletre ösztönöző fe

jét; de a melly lerontatván, ennek 1826-tól

ólta legkissebb nyoma sincs többé.

A nevezett Csernek hegyén díszeskedő

Klastromnak legelső alapját, Podóliából I-ső

Lajos Királytól az Országba 1339-ben keze

sűl béhozott s először a Sátor Hegyén épűlt

Várban megtelepített, azután pedig Bogdán

és Dragos Oláh Fejedelmeknek á Munkácsi ví

dékről Moldvába lett kivándorlásuk után, a'

Munkácsi még akkor csekély kiterjedésű Vár

ral 's az ahoz tartozó 300 falukból álló Ura

/ 15 -
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dalommal megajándékoztatott Koriatovics vagy.

Kiriatovics Tódor Munkácsi Herczeg vetette meg

1360-ban, és azt a' Sz. Basilius rendén lévő

Orosz Szerzetesekkel tőltötte meg; kiknek

élelmökre két, úgymint Bobovistye és Lauka

nevű falukat nevezett ki, nékiek ajándékozván

az Iványi, Lovácska és más a Klastromhoz kö

zelebb eső szőllő termő hegyek bor-tizedjét is,

az Oroszvégi határon termètt gabona-tizeddel

és két innen adni szokott sertésekkel együtt;

ezeken kívűl tíz köböl búzát, tíz köböl gabo

nát, négy hordó bort, száz kő sót és száz

hoszszú forintokat is rendelvén évenként meg

másolhatatlanúl a Klastrom számára, mint meg

tetszik Herczeg Koriatovicsnak azon adomány

leveléből, mellyet a maga egész kiterjedésé

ben felhoz P. Joan. Basilovics in brevi notitia

Fundationis Koriatovicsianae P. I. Cap. IV. pag.

10. mellynek hiteles vólta felől Gróf Battyányi

Ignácz Erdélyi Püspök ezen czímű munkájá

ban: Leges Ecclesiastcae Regni Hungariae

etcet. . studio et opera Ignatii de Battyán Epi

scopi Transylvaniensis collectae et illustratae

Albae Carolinae 1785 sok kétségeket hoz fel,

de a' mellyeket P. Joan. Basilovics említett mun

kájában hoszszasan igyekszik megczáfolni.

Valamint az ég alatt minden dolgok: úgy

ez a Klastrom is sok változásokon és sok ked

vetlen történeteken ment által; sokszor elpusz

*íttatott, jószágaitól megfosztatott, belőle a
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Szerzetes Atyák elszéledtek és sokféleképpen

nyomattattak 's nyomorgattattak. – De fel

séges Koronás Királyaink mindenkor kész se

gedelmet nyújtottak nékiek 's kegyesen védték

azokat jógaiknak minden megháborítói ellen,

's időről időre állottak elő olly jóltévők, kik

a Klastrom düledékeit újra felépíttették 's el

rendeltetése czéljának elérésére alkalmatossá

tették. Így midőn 1488-ban az Iványi Lelkész,

Benedek, a tized bészedésére kirendelt Kla

strombeli Szerzeteseket cselédjei által az

Iványi hegyen megtámadtatván, szakálloknál

fogva onnan csúfosan lehurczoltatván 's kemény

ütlekekkel illettetvén, tőlök a bor-tizedet erő

szakosan elvette, I. Mátyás Király hathatósan

pártjokat fogta. – Az 1551-dik évet meg

előzött időkben is, a nevezett Klastromot nem

kis veszedelemnek kellett érni, mert akkor nem

csak a Klastromhoz tartozó Latorcza vizén lé

vő Malom, hanem maga a Klastrom is elpusz

títtatott, mint megtetszik I. Ferdinánd Király

nak a malom újjonti megépítésére, Lászlónak

II. Munkácsi Püspöknek, engedelmet adó 1552

ben Martz. 15-én Po'sonban kőlt leveléből. -

Ezen idő tájban ezen Klastrom Szerzetesei

mindennémű adókkal és szolgálatokkal terhel

tetvén, semmit sem külömbözött sorsuk az adó

zó nép sorsától, és ha azoknak telyesítésöket

elmúlatták, vagy magokat vonogatták, kemé

nyebb eszközök által is kénszerítődtek azok

15 *
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nak telyesítésökre. Izabella Királyné tehát,

János Király Özvegye, Hilarius Püspök folya

modására, őket minden terhek, szolgálatok és

akármi névvel nevezett adózások alól felsza

badította, megparancsolván a Ns Vármegye és

Vár Tisztjeinek Károly Fejérváratt 1558-ban

Jul. 3-kán kőlt Levelében: hogy őket effélék

re szorítani 's kénszeríteni ne bátorkodjanak.

De úgy látszik, hogy Izabella Királyné ezen

parancsára következett időkben a Munkácsi

Vár Tisztjei keveset figyelmezvén, azután is

megkívánták a Klastromtól, lovakból, róka,

nyest és nyuszt bőrökből álló adót, minden más

egyéb fizetésekkel 's szolgálatokkal egyetem

ben, és ezeknek nem telyesítésök esetében,

annak lakosait tömlöcczel, veréssel, 's más ne

mű büntetéssel is fenyítették. Ezen kívűl a'

Klastromban lakó Orosz Püspököt, Püspöki

hívataljoknak folytatásában meggátlották, 's

meghalálozásukkor minden vagyonukat elfoglal

ták. Illy elnyomattatott 's bépanaszlott álla

potjokat II. Max. Király szívére vévén, kemé

nyen megparancsolta a Munkácsi Vár akkori

Főnökjének (Praefectus), Bay Ferencznek, és

Szent Benedeki János Udvar Bírónak, hogy

a Csernekhegyi Klastromban lakó Szerzete

sekkel illy kegyetlenül bánni többé ne meré

szeljenek, sőt minden efféle viszszaélésekkel

's törvénytelenségekkel felhadjanak. (dd. Po

sonii 13 Oct. 1569). -
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Pártfogásuk szárnyaival fedezgették s jó

gaik 's szabadságaik minden háborgatói ellen

Királyi tekintetökkel védték az említett Klas

trom Szerzeteseit II. Rudolf és II. Mátyás Ki

rályok, valamint Báthori István és Bethlen

Gábor Fejedelmek is. De I. Rákóczi György

Fejedelem, Munkácsi IX. Orosz Püspök Tara

szovics Basil által megsértetvén, nem csak a'

Klastrom Temploma Óltára mellől fegyveres

katonák által erőszakosan elhurczoltatott és a'

Várban húzamos ideig fogva tartott Püspökre,

hanem a Klastrombeli Szerzetesekre is annyi

ra megneheztelt, hogy nem csak minden élet

és borbeli tizedjeket elfoglaltatta, hanem Bal

ling János, Munkácsi Vár akkori Fő-Kapitán

ja által , a' nékiek még Herczeg Koriatovicstól

ajándékoztatott Bobovistye és Lauka nevű hely

ségeket is elvétette 's az Uradalomhoz kapcsol

tatta 1640-ben. Ekkor az említett Szerzete

sek mint a pásztor nélküli juhok, nagyobb ré

szént elszéledtek, és a csak nem üresen ha

gyott Klastrom épületei pusztúlásnak indúltak.

II-dik Ferdinánd Király maga közbenvetésére

szabadon bocsátódott ugyan Taraszovics Basil

Püspök 1642-ben, és a Klastrom említett, falui

is viszszaadattak; de alig tért viszsza a Kla

stromban a nevezett Püspök, alig kezdettel

öszveszedni elszéledt Szerzeteseit és megújíta

ni 's a' lakozásra alkalmatossá tenni a Klas

trom épűleteit: midőn Balling János által a
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Klastromból ismét kiszorítódott, s minden ja

vaitól megfosztatódván, II. Ferdinánd Király

rendeléséből, a Kassai Kamarától húzott 200

forint fizetéssel N. Kállóba menni 's ott lakni

kénteleníttetett egész haláláig, melly történt

1648-ban.

Kedvezőbb idők kezdettek ennekutánna fel

derülni a Klastromra 's annak Szerzeteseire

nézve a Parthenius Péter X. Munkácsi Orosz

Püspök ügyes felvigyázása alatt, és 1649-ben

April. 24-én Ungváron, a Római és Görög szer

tartású Anyaszentegyházak között az egyesű

lés (Unio) tökéletességre menvén , valamint az

egész egyesűlt T. Orosz Papság, úgy különö

sebben a Csernekhegyi Klastrom is szembetű

nőbbképpen pártfogoltatott koronás Fejedelme

ink által. – Joannicus Zeikán Munkácsi

XI-dik Püspök eszközlésére pedig, Havas Al

főldi Vajda Multyánszky Koszta 1661-ben a'

Klastrom romladozásait megfóldoztatta, és a

megavúlt fa Templom helyett új kő Templomot

építtetett, de a melly mint fellyebb említém

1826-ban egészen lerontatott, felépíttetése ide

jétől fogva 165 évekig állván fel. – Ebben a'

Templomban hallgatta a Sz. Misét a halhatatatlan

emlékezetű II. Jó'sef Császár 1770-ben Junius

3-dik napján, melly akkor Pünköst 1-ső napja

vólt, s az elhúnyt P. Joannicus Basilovics „fel

vídúlt képpel mutogatta nékem több ízben azon
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széket, mellyben a tisztelt Fejedelem az egész

Isteni tisztelet alatt áhítatoskodott.

Még bóldogabb állapotra virúlt sorsa ezen

Klastromnak De Camellis János Jó'sef Munká

csi XV-dik Orosz Püspök alatt, mert Gróf Tö

köli Imrének az Országból lett kiszorítása után

1686-ban, a Munkácsi Várat Zrinyi Ilona Gr.

Caraffának az első részben előszámlált feltéte

lek alatt feladván, 's Bécsbe vitetése után, az

ő és Rákóczi árvái gyám-attyokká a Felség ál

tal Cardinalis Gróf Kolonics Leopold Eszter

gomi Érsek rendelődvén, ez, a Klastromtól

1640-ben I. Rákóczi György Fejedelem paran

Csára elvétetett Bobovistye, Lauka nevű hely

ségeket, Klobusiczki Ferencz által, II. Rákóczi

Ferencz árvái jószágainak Helytartója által,

De Camellis János Jó'sef Püspöknek, a T. Le

leszi Káptalantól e végre kiküldött bíztosok

nak, úgymint N. Váradi Püspök 's Leleszi Pré

post Benkovics Agostonnak és a tisztelt Káp

talan hites Jegyzőjének jelenlétekben viszsza

adatta, 's azoknak bírásukban az említett Hely

tartó parancsára 1692-ben Január 21-én Krasz

nai Sámuel Udvar Bíró, a nevezett Püspököt,

Kölyködi András Szolga-Bíró, Szécsy György

Esküdt, Szeredszegi Imre Tábla-Bíró, és Kal

már Mihály Munkácsi Polgár előtt bé is vezet

te; melly Helységeknek 's azoknak jövedel

meiknek valóságos Földesúri jóggal való bi

rásukban van a Klastrom mind e mái napiglan.
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Cardinalis Kolonics egyszersmind azt is meg

parancsolta Helytartó KIobusiczki Ferencznek,

hogy a Herczeg Koriatovics Tódor adomány

levelében kifejezett 's hajdan a Klastromnak

minden évben hijány nélkül kiadott jövedel

mek is, úgymint a 10 köböl búza, 10 köböl

gabona, 4 hordó bor, 100 kő só és 100 hosz

szú forint kiadattassanak: a minthogy akkor és

azután is egy darabig ezek ki is adattattak;

hanem idővel ezeknek kiszolgáltatásuk, nem

tudni mi okon, elmaradt mind e mái napig. Fá

radhatatlan buzgóságának és a keze alatt lé

vő Orosz T. Papság bóldogsága 's szabadsága

örökös alapja megvetésén való fő Pásztori igye

kezetének, nyilvánságos bizonyságát adta ab

ban is De Camellis János Jó'sef Püspök, hogy

nem csak az Orosz T. Papság minden jobbágyi

terhek és adózások alól lett felszabadíttatását

eszközlötte ki I. Leopold Császártól 1692-ben,

hanem a Csernekhegyi Klastromra nézve, Sal

va Gvardiát is nyert a tisztelt Fejedelemtől

1693-ban, melly a' Klastromhoz tartozó még

ma is Klastromallya nevet viselő falucska Ia

kosaira is kiterjesztetett; sőt nem csak, hanem

minden adózások és szolgálatok alól is kivéte

tett, és azon állapotban vólt 1747-ig, midőn a'

más adózó néppel köz terhek viselésökre 's a'

rendes adó megadására, királyi helybenhagyás

sal a Ns. Vármegye által az is rá szoríttatott

's ma is köteleztetik. – Minthogy pedig a'
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Klastrom épületei részszerént a régiség, rész

szerént az idő viszontagsági miatt megavúltak:

a nevezett Püspök egy kő épűletet is ragasz

tott ahoz 1693-ban, melly vólt az ezután kö

vetkezett időkben az itteni Orosz Püspökök”

lakhelyök (Residentia). Maga a Klastrom ezen

időben állott hét keskeny setét szobából (Cel

la), egy kis homályos ebédlő szobából (Refec

torium), és egy szűk konyhából. A szobák

előtt elnyúlt folyosó olly keskeny vólt, hogy

egy személynél több által nem mehetett rajta.

Végre 1766-ban Rácz Demeter, Gróf Károlyi

jószágainak tellyes hatalmú fő Felügyelője (Ple

nipotentiarius), az ezen már romláshoz közel

gető Klastromot lerontatván, annak helyébe

egy egy emeletű, három rendből, a Főnök

(Protohegumen) 3 tágas szobáin és az ebédlőn

kívűl, 27, eléggé tágas és alkalmatos szobák

ból álló mai ízléssel készült Klastromot építte

tett, kútat, borházat, csűrt, pinczét 's más

szükséges épületeket is építtetvén, 's a' vete

ményes kertet is kőfallal keríttetvén környűl,

's ezeknek feltartásukra elegendő alapítványt

hagyván. Nagy díszt ád az ekképpen elkészült

Klastromnak az a tágas és jó ízléssel készült

Templom, mellynek alapját 1798-ban Május 6

dikán maga tette le F. T. Bacsinszky András

Munkácsi XXI-ik egyesűlt Orosz Püspök, Ta

pólczai Sz. Pál és Sz. Péter Apostolok Apát

ja 's a' t. és azt maga tulajdon költségén fel
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építtetvén, annak belső részét kifestette, 's

a még egészen fel nem készűlt kárpitot, ta

múlt mesterektől festett, még csak egynéhány

képekkel felékesítette. Kár hogy a menyeze

ten, a pokol kiábrázolását előterjesztő festés

ben, az elkárhoztak az őket kínzó ördögökkel

a szemérmes szemet megbotránkoztató helyhez

tetésben 's állásban adatnak elő. – 1813-ban

Esztergomi Érsek és Primás Esztéi Herczeg

Ambrus is meglátogatta ezt az új Templomot,

és Te Deum énekléssel s szentelt vízzel fo

gadtatott. A Klastrom könyvtárját, a Klas

trom vólt Főnöke, P. Stromeczky, dícséretes

iparral jobb rendbe hozta, s számos csínosan

kötött s elhelyhezett könyvekkel gazdagítot

ta. A Sz. Basil Rendén lévő itt lakó Szerze

tesek, (kiknek számuk rendszerént 15–20-ra

telik, az újonczságot itt tőltő ifjabb Szerzete

sekkel) vendégszerető dícséretes készségök

ről eléggé esmeretesek,

3) A PÜSPÖKILAK (Residentia) BENN

A VÁROSBAN.

A Görög szertartású Munkácsi nagy kiter

jedésű Püspöki Megye Püspökjei, valamint az

1640-ben történt egyesülés előtt; úgy azután

is a Sz, Miklós Püspök és Confessor tisztele

tére épült Csernekhegyi Klastromban laktak

1751-ig, kivévén Zeikán Joannicus és De Ca
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mellis János Jó'sef Püspököket, amaz Miszticzé

re, e pedig Eperjesre vévén lakását. Mint

hogy pedig a nevezett Klastromban a Püspö

kök , rangjokhoz nem illő, alkalmatlan 's szo

ros helyen kénteleníttettek magokat megvonni:

tehát fels. Mária Therésia, Olsawszki Manuel

Püspök számára, Munkácson, a Város déli

részén fekvő 's az Uradalom által bizonyos fel

tételek alatt engedett téres teleken, királyi

kőltségen rangjához illő lakot építtetett 1751

ben. Az emeletes épület néminéműképpen el

készülvén 's annak néhány szobái lakozásra al

kalmatosokká tevődvén, a nevezett Püspök

azokba tette által lakását; már az előtt egy a'

Templom mellett Rácz Annától pénzen vásárlott

házba kőltözvén a Klastromból 's abba lakván

egy darab ideig. – Az új épület elkészített

szobáit használta a lakozásra Bradács János

Püspök is kevés ideig , 's ennek 1772-ben tör

tént halála után Bacsinszky András, I. Megyés

Orosz Pöspök is azokban lakott mind addig,

míg lakását Fels, Mária Therésia rendelésé

ből, az eltörűltetett Jézus Társasága Ungvá

ron vólt épűletje helyére, királyi kólcségen

építtetett Püspöki lakba, által nem tette 1780

dikban, midőn a Püspöki Szék is Munkácsról

Ungvárra tétetett által; már az előtt (1777)

a Káptalan az Oskolákkal, 's minden Tanítók

kal együtt oda előre általkőltözvén. –
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Ekképpen a be nem végzett Munkácsi Püs

pökilak üresen maradván, a Munkácsi Gö

rög szertartású Orosz Gyülekezet 1803-ban a'

N. M. M. K. H. Tanácshoz folyamodott esede

zésével, az által kérvén most elhúnyt Fejedel

münknek az üresen hagyott Püspökilak Tem

plommá való alakítása eránt királyi engedelmét.

Tellyesedést nyere kívánságuk, mert a tisz

telt Helytartó Tanács 25,682 szám alatt ugyan

azon év Novembere 15-én kőlt határozata sze

rént, a Királyi Felség kegyelmesen megen

gedni méltóztatott, hogy Bacsinszky András

Püspök az esedező Gyülekezetnek, az emlí

tett Püspöki lakot minden pénz nélkül adja ál

tal; olly véggel, hogy abból a már némikép

pen megavúlt 's a megszaporodott ugyan azon

vallású Munkácsi lakosokat többé bé nem fog

ható - Templom helyett, új Templomot alakí

tsanak. Hozzá is fogtak csak hamar ezen te

kintetből annak minden közfalainak 's bólthaj

tásainak lerombolásához; de megértvén hogy a'

vallásos alapítvány (Fundus Religionalis) Tárá

ból e végre legkissebb pénzbeli segedelmet

sem lesznek nyerendők, hirtelen lecsilapodott

hevök s buzgóságuk, 's az egész épület 1829

ig ezen rombolt állapotjában állott. Ekkor a

nevezett Gyülekezet jelenkori buzgó Lelké

sze T. Dohovics Basil Al-Esperest 's Magyar

Tudós Társasági Levelező Tag, tervet készí

tett, melly szerént a fennálló dél felőli falhoz
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egy óltárt 's éneklő karokat magában foglalan

dó épűlet (sanctuarium) ragasztását, északi ól

dalához pedig egy Torony mellékeztetését ja

vaslá. E terv, néhai Pochy Elek Püspök elei

be terjesztetvén, ezen buzgó fő Pásztor nem

csak helyben hagyta azt, hanem ön erszényé

ből több ezer forintokból álló tőkét is alapí

tott, mellynek kamatját néhány évekig az épí

tésre fordíttatni 's az építést azonnal elkezdet

ni rendelte. A ragaszték épületek alapja te

hát Egyházi fényes szertartással 1829-ben Se

ptember 8-dik napján letétetvén, és az építési

kőltség részszerént az érdeklett Gyülekezet

pénztárából, részszerént az elhúnyt Püspök

kegyes alapítványából telvén ki, 5 évek alatt

az epe mirígy kitörése, szűk termés s az idő

egyéb viszontagságiból következett nép elsze

gényűlése közbenjövetele mellett is, a már

tisztelve említett Lelkész fáradatlan iparja 's

minden akadályokon győző álhatatos és mun

kás buzgósága által az egész épület minden fa

lai , nem csak a kiszabott magosságig rakattak

fel, hanem az 1834-dik év őszén fedél alá

is vétettek; a Torony további építésének foly

tatása, Templom belső részének bólthajtásolá

sa , falak vakolása 's meszelése maradván még

hátra. A domború, kitűnő helyen épült 20°

hoszszú 15" széles, belől kerekded formát áb

rázoló, 2000 embernél többet béfogadható 's a'

torony tövébe tágas karral ellátott Templom
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nak, ha tökéletességre vivődik, a Magyar Hazá

ban, a hason felekezetű Hit-sorsosok között

nem leszsz párja, 's méltán meg fogja a Fő

Egyház (Basilica) nevet érdemleni. – Vaj

ha – elkészűlvén – magyar ékes nyelven di

csőíttetnék benne a Magyarok Istene!!!

4) A H Í D.

A Magora hegyéből eredő, 's több nagyobb

és kissebb folyamokat magába vevő Latorcza

vize, Munkácsnak napnyúgoti óldalán folyván

el, hajdan komp vagy hidas segítségével esett

meg rajta az általjárás; de minthogy ezt a

gyakori vízáradások sokszor veszedelmessé,

sőt néha lehetetlenné is tették: tehát 1782

ben a Ns. Vármegye, a Város északra eső

részén egy 110" hoszszú és 4* széles fa-hí

dat építtetett, melly idővel megavúlván, Gróf

Schönborn Fülep Ferencz ő magossága, lejjebb

a Város közepe eránnyába, egy más új fa hí

dat építtetett (1811 – 1815), melly építője

Porosz Königsbergi születésű Neuman Got

fried által tökéletesen elkészíttetvén, reá a tisz

telt Gróf Vám-kiváltságot nyert. – A két

Híd fő, négy szegletű faragott kövekből van

építve. Az egész Híd hoszsza 84 öl, széles

sége pedig 5; öl. – Nyólcz kapui közzűl,

a négy középső, mindenik 11 öl széles, a'

végein lévő bóltozatok közzűl pedig mindenik

10 öl. – A Híd öszvesen 56,000 bécsi ér

-
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tékű forintokba került, 's 7400 font vas van

rajta.

Kellemetes 's elragadó kinézés esik erről

a Hídról délre a szabad téren magában fel

emelkedett hegy tetején fejérlő Vár felé, észak

ra pedig a Basilita Atyák jó ízléssel épűlt

Klastromuk és a Lengyel Országgal határos

fellegeket érő Havasok felé. Különösen meg

Hepő, kivált kikeletkor, annak bájoló látása,

hogy midőn egy részről a jóltévő Anya Ter

mészet – megnyitván áldott kebelét, – új

zőld szőnyeggel borítja bé a főld színét és a'

közelebb eső Hegyek óldalait, s mindenütt éle

tet, újúlást s feltámadást ábrázoló megeleve

műlést tüntet a szembe – és midőn a mada

rak andalító zengedezéseik 's a virágok bal

'samos illati tőltik bé köröskörnyűl a levegőt:

akkor más részről a hóval, jéggel és faggyal

borított határ széli zordon Hegyek látása, az

életet fogva tartó tél halálos néma csendjére

emlékezteti viszsza az ezen hídra Tavaszszal

friss levegőt szívni kisétált figyelmetes szemlé

lőt, ki erről egy tekintettel láthatja a Ter

mészetben az életet és halált. – Ily roppant

Fa-Híd, édes Magyar Hazánkban még a na

gyobb folyó vizeken is kevés van. –

5) A GRÓFI KASTÉLY.

A Grófi Udvar van a Város délfelőli részen.

Az ennek északi óldalán fekvő egy emeletű
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Grófi Kastély 1747-ben építtetett, meghagyód

ván, 's az egész épület nyúgoti szárnyát tévén

a Rákóczi Fejedelmek idejekről maradt kő

épület, mellynek nyúgoti óldalán emelkedik fel

még ma is valami torony forma kő alkotmány,

melly hogy micsoda czélból épült? 's a ré

gibb időkben mi haszna lehetett? nem tudatik.

Ezen Kastély most leírt szárnyában lakik az

Uradalmi Főnök (Praefectus), ez idő szerént

Tek. Freiseisen János Dániel Úr, több Ne

mes Vármegyék Tábla-Bírája. A többi felsó

emeleti szobák rendszerént üresen állanak, ki

vévén azt, ha vagy maga a Gróf Bécsből; hol

rendesen lakik, néhány hetekre Uradalmai meg

tekintésökre lejó: vagy valamelly itt keresztűl

útazó Császári Királyi, vagy más fő Vendég,

azokba kevés időre bészáll. A Kastély alsó

részében van az Uradalmi levél és fő pénztár,

a fő tisztségi, földmérői 's számvevői hívata

lokhoz tartozó Író szobák (Cancelláriák). Az

udvarban külön épületekben laknak: a fő Főld

mérő, egy Felügyelő (Inspector), egy Szám

vevő (Revisor), egy Számtartó, egy Kasznár,

egy Pénztárnok, 's több Irnokok, Hajdúk és

Cselédek; a többi Tisztviselők a Városban

laknak. – Figyelmet érdemlő épület az itt

lévő élet-tár (Granarium) is, mellynek hosz

sza 39, szélessége pedig 11 öl, 's hat emele

íű szakaszaiba több béfér 30,000 po'sonyi mérő

szemes életnél. Szembetűnő az itt lévő csínos
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és a pallérőzottabb nemzetek példájok sze

rént épűlt, cseréppel fedett Uradalmi fenyítő

vagy jobbító Ház is, mellynek Howard elvei

szerént épült szobái tágasak, tiszták, világo

sok, és egésségesek.

Nem leszsz talán feleslegvaló az említett

Howard Jánosról néhány vonást ide tenni. Ez

az emberszerető híres Angoly született 1726

ban Hackneyben, vagy mások szerént Nfield

ben (L' Advocat Apatur szerént Lowerclapton

ban Midlesex tartományában). Gazdag Attyá

nak elhunyta 's Franczia és Olasz Országi úta

zásai után, Londonba (hol a kereskedést en

nekelőtte tanúlta) viszszatérvén, midőn meg

hallotta azon rémítő szerencsétlenséget, melly

Lisabon Városát egy szörnyű főldrengés miatt

érte, arra határozta magát, hogy Portugalliá

ba menjen; melly végre 1756-ban hajóra űlt,

hanem egy franczia rabló által hajójával együtt

elfogattatott, Brestbe hurczoltatott, és néhány

hónapokig mint hadifogoly, ott felette sanya

rú fogságban tartatván, a foglyok nyomorúlt

sorsukat tulajdon szemeivel látni s megesmer

ni elegendő alkalma vólt: 's úgy látszik, hogy

ez a történet indította azon nagy és nemes terv

végrehajtására, melly szerént a foglyok szá

nakozásra méltó állapotjokat 's sorsukat eny

híteni tellyes tehetsége szerént törekedett.

- 16
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Bresti fogságából lett kiszabadulta után Ángliá

ba viszszatérvén, azon igyekezett, hogy az Án

goly Kórmányszék maga közbenvetése által,

a franczia foglyok sorsukon javítást tegyen,

melly próbatétele szerencsés következéssel ko

ronáztatott meg. – 1773-ban Betfordi Gróf

ság elnökévé (Scherif) választatván, ezen hí

vatal alkalmat szolgáltatott néki a foglyok nyo

morúlt sorsuknak bővebb megesmerésére, 's az

Ország minden fogházainak meglátogatásukra,

Az ő ebben kimutatott nemes buzgósága an

nyira magára vonta az Alsóház figyelmét, hogy

ezen tárgyat maga eleibe terjesztetni kívánná,

melly nem csak két törvény javallatra (Bill)

adott alkalmat (mellynek egyike a foglyok

egésségöknek fentartását, másika pedig a tör

vény által már felóldoztattak, de tovább is hely

telenűl fogva tartattak szabadságba való hely

heztetésöket 's gyámolíttatásukat tárgyazta):

hanem ez az Alsóház nyilvános köszönetét is

vonta maga után; melly ótet arra indította, hogy

Ángoly Országban lévő minden tömlöczök meg

látogatásukat végrehajtsa. Ezen ő embersze

rető czélját ezután csak hamar egész Európára

kiterjesztette. Tizenkét éveket tőltött ő el ezen

terv végrehajtásában, és 1775-től fogva 1787

ig béútazta Német Országot négyszer, Hollan

diát ötször, Olasz Országot kétszer; béjárta

Spanyol, Portugal, Dán, Svéd, és Török Or

szágokat. Mindenütt a vólt fő czélja, hogy a'
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kór-házakat és tömlöczöket meglátogassa; sem

kőltségét nem kímélvén, sem semmi veszede

lemtől nem iszonyodván, hogy a jajgatás ezen

lakhelyeit megvi'sgálhassa. Sőt hogy ebbeli

emberszerető vágyát kielégíthesse, azt mond

ják, hogy Walladolidban kész vólt egy egész

hónapig a tömlöczben vesztegleni. Útazásinak

első gyümölcse vólt az Ángoly és más Orszá

gok tömlöczeiről 's fenyítő házairól írt azon es

meretes munkája, melly először 1777-ben War

ringtonban adódott ki, melly utóbbi útazásai ál

tal, későbbi kiadásokban, p. o. az 1784-kiben

megjobbíttatott 's tökéletesebbíttetett. E sze

rént tevődött javítás a foglyokkal való bánás,

tömlöczök, fenyítő és kór-házak építésök mód

jában, Filadelfiában, Ángoly és Franczia Or

szágokban, Osztriában 's egyébütt. – Annak

utánna a dögmirígy (Pestis) természetét 's an

nak terjedése sebes lépéseit tévén figyelme tár

gyává; 1785-ben Marseillébe útazott, 's meg

látogatta Olasz és Török Ország dögmirígyes

veszteglő - és kórházait, midőn legnagyobb ve

szedelmeknek tette ki magát. Ezen útjából visz

szatérvén, 1789-ben Európa nevezetesebb kór

házairól írt nevezetes munkáját kiadta a dög

mirígyről előadott tudósítással; 's ugyan ezen

évben ismét útnak indúlt Napkeletfelé, s Kri

miában, Chersonban, egy dögmirígybe esett em

bert meglátogatván 's attól azt elkapván, ugyan

ott meghalt 1790-ben Jan. 20-ik napján. Hon

16 #
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fijai még életében egy emlék oszlopot akartak

néki emelni, de ezt meg nem engedte. Hogy

tehát ritka érdeme feledésbe ne menjen, hálá

ból egy emlék pénzt verettek emlékezetére,

mellynek egyik óldala egy rab jelenetet tün

tet elő ezen aláírással: a Britt nép, a Rab

ság' visgálójának; másik óldalán pedig Xeno

phonnak Agesilausról mondott dícsérő beszédé

ből ezek vagynak: nem akarta hogy őtet vala

ki kiformálná, noha azt eránta tisztességet ten

ni kívánó indúlatból igen sokan kívánták ; azon

ban maga hasznos munkálkodása által, drága

emlékjeleit hagyta elméjének. Mindazáltal el

húnyta után Honfiai Londonban, Sz. Pál Tem

plomában jeles Emlék-oszlopot emeltek ennek

az emberi nemzet szeretetére magát olly igen

érdemessé tett nagy embernek.

Fájdalommal lehet arról megemlékezni,

hogy a társas életben vagynak az erkőlcs út

járól olly eltántorodott, a törvény és igazság'

szentségét vakmerően megtapodó, Isten, em

bertársaik, 's ön magok kötelességeikről elfe

lejtkező megátalkodott bűnösök, kiknek meg

jobbításukra olly eszközöket is kéntelen elő

venni az emberi nemzet, minéműek a tömlö

czök, bilincsek, pelengérek, vesztő helyek,

'sa' t. De a javítás tekintetében sok gonosz

tévőkre nézve, nem mindenkor érődik el a kí

vánt czél, mivel a személyes bátorság 's köz

jóllét biztosítására tett intézvények fonák al
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maztatási, legtermékenyebb magvai azon er

kőlcsi gyomnak, mellyet elfojtaniok kellene,

nevezetesen a tömlöczök és fogházak, mellyek

nek erkőlcs javító intézeteknek kellene lenni,

hijjános elrendeltetés által, gyakran minden

némű gonoszság oskoláivá fajúlnak. Ugyanis,

a még nagyon el nem fajúlt bűnösök, több czé

géres vétkekkel megbélyegezett gonosztévők

kel zárattatván egy börtönbe, a helyett hogy

javúlnának, még jobban megöröködnek a rossz

ban, mert a gonoszban megrögzöttek, munka

és foglalatosság nélkül tőltött unalmas óráikban

időtöltésből dicsekedve beszélvén el egymás

nak büntetést érdemlett tetteiket, az azon go

nosz pályán még járatlanoknak mintegy leczké

ket adnak, hogy kiszabadúlván, hasonló elve

temedettségeket 's gonoszságokat kövessenek

el. A tetemesebb bünhödésekért rabigára igas

ságosan ítélt gonosztévők megjavításukra néz

ve tehát, legczélerányosabb s legfoganatosabb

eszköz lenne azoknak a társas élettőli meg

fosztatásuk, 's külön börtönökbeni zárattatásuk;

mert csak így érezhetnék a szabadság és tár

sas élet édessége veszteségét vóltaképpen, 's

akkor láthatnák által 's fontolhatnák meg bűnös

tetteik iszonyatosságát, azok által tévén mago

kat arra méltókká, hogy embertársaiktól külön

szakasztva tőltsék bűnökkel érdemlett fogságuk

idejét. Ezen büntetési módnak követésre mél

tó példáját adta T. N. sz**** Vármegye, 's
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hihetően ez által a gonosztévők jobbításukra

nézve, leginkább elfogja érni a czélt. – A'

csínt kissebb mértékben elkövetett foglyok he

nyeségtőli megóvásukra 's ezen helyhezetükben

is jól intézett munka 's szorgalom általi meg

jobbításukra 's haszonvételükre nézve pedig fi

gyelmet gerjesztő példát mutattak a T. Nográd

Vármegye lelkes Karjai és Rendjei.

/

6) A CS. K. SÓ KAMARA.

A Cs. K. Só Kamara, emlékezetet megha

ladó időtől fogva fenn áll. Már 1360-ban Koria

tovics Tódor Herczeg végintézete tartalma sze

rént, a Csernekhegyi Klastromban lakó Szent

Basilius Rendén lévő Orosz Szerzeteseknek

száz / 100 kő só adódott innen évenként. A'

most fennálló Sós Kamara, a Pénztárnok egy

emeletű csínos ízléssel kőből készűlt lakó há

zával együtt, 1784-ben épült, (ugyan ezen év

ben töröltetett el Magyar és Erdély Ország közt

a Harminczad) és 6637 pengő forintba 's 7:

xrba kerűlt, a Teleket Schönborni Grófi Csa

lád, VI-ik Károly Császártól adatott adomány

levél 5-dik pontja szerént kimutatni 's az épí

téshez megkívántató anyagot is meghatározott

áron adni köteleztetvén. Az Ellen-őr, Mázsa

Mester és Mázsás számára, a Só Kamara Te

lekje északi részén 1833-ban épűltek csínos és

alkalmatos kőházak, ~

|
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- A Só Kamarával ennekelőtte a Harmin

czadi hívatal is öszve vólt kötve 1780-ig, mi

dőn az, felsőbb rendeléseknél fogva Alsó-Ve

reczkére tétetett által. Ezen Munkácsi Só Ka

marába a Máramarosi Só-Aknákból 24-50,000

mázsa só szállítódik évenként; és innen vivő

dik az Alsó-Vereczkei, Ungvári, és Kis-Be

reznai Kamarákba a Só. A N. M. M. K. H. Ta

nács által 1785-ben October 4-kén rendelődött

legelőször katona-őr ezen Sóház mellé, melly

1831-ig a Várbeli katonaságból telt ki, most

pedig a Benzur gyalog Ns, Ezredének itt ta

nyázó osztálya teszi itt az őri szolgálatot. Az

itteni Só Kamara Tisztsége áll egy Pénz-Tár

nokból, egy Ellenőrből, egy Mázsamesterből,

egy Másásból, egy Író Deákból, egy Sóhor

dóból vagy Pajta őrből, egy fő és határszéli

Kerülőkből (Überreiter). Ezen tisztség köré

be 's felügyelése alá tartoznak a segedelmi

(subsidionalis) alapítványi (fundationalis fun

dus studiorum Ludovicaea etc.), türedelmi (to

lerantialis), pénzek, Kamarai vagy kincstári

Taksák, a Hadi és Kamarai özvegy nyugpén

zesek (pensionalisták), mag nélkül meghóltak

vagyonai (caducitas), a Várbeli élelemre ügye

lő Hívatal csere (cambialis) kőltségei, a Vár

beli királyi jövedelmek (Regalék), Korcsma,

Mészárszék 's a't. -
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7) A Cs. K. POSTA HÍVATAL.

A Munkácsi Cs. K. Posta Hívatal, nem

elébb , hanem 1785-ben állíttatott fel. Ennek

hijányát eddig a Nagy Lucskai Szabadosok pó

tolták ki, kiknek a Nagy Hunyadi János nő

jétől, Horogszegi Szilágyi Er'sébettől nyert 's

az ifjabb Hunyadi János Tóth Országi Bán és

Liptói Herczeg (1493), Anna Királyné (1505),

's több Fejedelmektől megerősíttetett kiváltsá

guk tartalma szerént nem vólt egyéb kötelez

tetésök, hanem hogy a Ns. Vármegyének, a'

Vár', Só Kamara', 's Harminczadi Tisztségek”

hívatalos leveleiket Kassára, az ottani fő Pos

ta hívatalhoz vinni, az ezeknek szóllókat pe

dig onnan ide hozni tartoztak; a nem hívata

Ios (privat levelek mindenikéért négy ezüst xr.

viteli bért (portot) kapván. Minthogy pedig a'

Munkácson keresztűl Lemberg felé egyenes vo

nalba vett terv szerinti Posta úton a Posta hí

vatali állodalmak (Statio), még mind ez ideig

sincsenek felállítva: a felsőbb helyekről jövő

hívatalos leveleket a Munkácsi Posta hívatal

ról, Beregszászban, hol a Ns Megye háza

van, a már említett Lucskai Szabadosok hord

ják mind e mái napig. Szükséges és felette

hasznos lenne pedig ezen új vonalú Posta út

nak minél elébbi felállítása, mert midőn most

a Munkácsról – Kassa felé vivő 37 állodal

mú Posta úton útasított levél 8 nap alatt érke

zik Lembergbe: akkor ezen új Stry felé 164
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állodalmat tevő Posta úton két nap alatt Lem

bergbe érkezhetne az. Ha az új terv szerént

a V. Naményon, Csarodán, Beregszászon vagy

B. V. Ardón, Munkácson, Polenán, 's Verecz

kén keresztűl menendő Posta út megnyitódna,

a most fennállóhoz képest szembetűnőképpen

megrövidülne az: mert -

| a' régi út az új | és így rö

teSZen tenne |videbb lenne

Bécstől Lembergig . 58# 53# 5 #:

Buda Pesttől . . . . 433 41# 2ž

Nagy Bányától . . . 43 25; 17+

Debreczentöl . . . 35# 254 94

Nagy Károlytól . . . 36 264 93

Kolosvártól . . . . 493 393 94

IN. Váradtól . . . . 39; 292 94

Tokajtól . . . . . 30 24# 5#

Szigettől . . . . . 39 | 28 | 11

A Posta Munkácsról indúl Szerdán és

Szombaton délután két órakor Kassa felé, 's

érkezik estvéli 6 óra tájban, 's azután indúl

Nyiresfalva 's N. Bánya felé.

8) A T I M S Ó.

Azok á Hegyek, mellyek T. Bereg Vár

megyében, Nagy Bégánytól fogva a Dédai,

B. V. Ardói, Beregszászi, Nagy és Kis-Musa

lyi, Benei, és Kovászói határokban feküsznek,

tele vagynak a timsót nagyobb vagy kissebb

mértékben magokban foglaló kövekkel. A Be
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regszász és Musaly közt fekvő, úgy nevezett

Nagy Hegy ágaiban lévő kő területek (Flo

tzen) leggazdagabbak ezen tekintetben. Neve

zetes ez a hegy arról is, hogy hajdan a régi

Beregszászi Szászok által miveltetett arany

Bányák ebben vóltak. Az arany, a megporha

nyósodott 's agyaggá vált timsó kőben találta

tott. Abban az időben az arany drága és rit

ka, a bányász munka pedig ólcsó lévén, az

ahoz megkívántató szerszámokkal 's élelemmel

együtt, nem siker nélkül vólt azoknak mive

lésők; hanem idővel az azokra tett kőltség fe

lyűl múlván az azokból bejövő hasznot, felhagy

tak azoknak mivelésökkel. – Az újabb idők

ben Gróf Schönborn ismét próbát tétetett ezen

tekintetben, az említett arany bányák mivelé

söket megújíttatván 1781-ben 's azt folytattat

ván 1788-ig, azaz mind addig, míg a Munká

csi Uradalom a Királyi Ügyvéd részével el nem

foglaltatott, melly idő alatt 5155 fl. 45# xrokat

költött azokra; melly ipar után (1785 és 1786)

80 lat (uncia) és 3 könting (dracma) aranynál

többet nem nyerhetvén, 's ennél fogva azoknak

munkáltatásukkal végképpen felhagyván, a múlt

1834-ben Királyi Tanácsos idősbb Derczeni

Dercsényi János Úr, azoknak miveltetésöket

sikert ígérő próbatételek után ismét munkába

vette, a szorgalom ezen gazdag ágát, hálát

érdemlő iparral vidékünkön is folyamotba ho

zandó.
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Az említett hegyekben lévő timsókőnek és

az abból készített timsónak feltalálója, a tisz

telve említett Királyi Tanácsos Dercsényi János

Úr, ki 1793-tól 1800-ig tette meg az e végre

megkívántató vi'sgálódásokat és próbákat, 's

1796-ban Fő tisztelendő Esztner Apát Úrral

folytatta az ezen feltalált Timsó kő eránt a'

levelezést, s ugyan ezen évben Junius 22-én

nyert a N. Bányai Cs. K., fő Bányászi felvi

gyázói hívataltól 's Kerületi törvényszéktől ezen

Timsó kő Bányának megnyitására 's mivelésé

re engedelmet, a nevezett hónap 26-kán pedig

a Szomólnokitól, minthogy ekkor kérdésben

vólt, hogy Bereg Vármegye mellyik Bánya

Törvényszék alá tartozik. |

A következett 1797-ik évben, Febr. 7-én

tisztelt Dercsényi Úr közlötte maga próba vis

gálódásait Mélt. Gróf Schönborn Ödön Ervin

ő Excellentiájával, kit ugyan akkor a szövet

kezésre (associatio) megkért és meghívott, ezen

meghívást és ajánlást Juniusban is megújítván.

De a tisztelt Gróf Julius 5-én kőlt válaszában

- úgy nyilatkoztatta ki magát, hogy addig az aján

lott szövetkezés elfogadását elhalasztándja,

míg egy Bánya Felügyelő (Inspector) által ma

ga próbát nem tétet; mellynek következésében,

a Bécsi Fő Bánya hívataltól Székely N. Fel

ügyelő Urat kikérte és Augustusban Munkács

ra le is küldötte, minekelőtte két nevezetes Che

micusokkal u. m. Cs, K. Kamarás 's Belső Tit
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kos Tanácsos Landrini Marsilióval és a Cs. K.

Álgyú öntő mühely fő Intéznökjével (Director)

Leteney Jósef Úrral, az Uradalmi Tisztek ál

tal Bécsbe felkűldetett Timsó köveket siker

nélkül próbáltatta vólna. -

A Timsó kővel Munkácson kívánt foganat

nélkül tett Székely Úr próbái a tisztelt Gróf

várakozásának meg nem felelvén, ezen tekin

tetbeni próbatételekkel felhagyatott; hanem a'

Székely Úr javallata szerént más féle anyag

ból, t. i. az úgy nevezett Sistus Aluminarius

ból próbáltatott Timsót készíttetni, melly vég

re Putpolóczon egy Timsó gyárt építtetett, de

mint a következés megmutatta, e sem felelt

meg a várakozásnak *). , -

Tisztelt Dercsényi Úr azonban 1798-ban

Bécsbe menvén Január 27-én, s elhúnyt Fe

jedelmünk I. Ferencz ő Felsége eleibe szemé

lyesen járúlván, a magyar (rómaihoz minden

ben hasonló Timsóra) kirekesztő kiváltságot

(exclusivum Privilegium) kérő esedező levelét

bényújtotta, mellyre Ő Felsége Udvari Biztos

ságot méltóztatott kirendelni, melly a pénz

ügyi Kamarától két Udvari Tanácsosból és Re

ferendáriusból; a Bánya Kamarától is két Ta

nácsosból, az Udvari Magyar Cancelláriától is

*) Már ez előtt is próbált Christ Ferencz Uradalmi Bányász,

Magel Mihály Sebesz, és Meizlik János Uradalmi Felügyelő tár

***águkban Alsó-Hrabonieza táján, Sistus alaminariusbol Tim

*ót készíteni, de keres sikerrel. \
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két Tanácsosból és Referendáriusból, 's ezeken

kívűl Chemia Professora Báró Jaqvinból és né

melly mív mesterekből és finom festőkből állott.

Ezen biztosság T. Dercsényi Úrnak azt az úta

sítást adta, hogy a Bíztosság eleibe terjesztett

kövekből és magával vitt fejér próba timsóból,

első Bánya Tanácsos Ruprecht és Referendári

us Coffen Urak előtt, veres Római Timsót ké

szítsen , melly egy nagy dézsába megesvén és

a Bíztosság eleibe terjesztetvén, az azt a va

lóságos Római timsóhoz egészen hasonlónak ta

lálta, és Ő Felségének a kért kirekesztő ki

váltság kiadatását javallotta.

Ekkor tehát újra megkerestetett Gróf

Schönborn a szövetkezés végett, de ismét fo

ganat nélkül, mígnem a Császári Királyi meg

hagyás szerént fél év alatt siker nélkül tett

próbák után, a tisztelt Gróf elbocsátván Szé

kely Urat, Királyi Tanácsos Dercsényi Úrral

szövetségbe állott 1799-ben Jan. 16-án; mi

nekelőtte Ö Felsége T. Dercsényi Úrnak, a'

kirekesztő kiváltságot meg- és kiadta vólna,

mellybe annakutánna Dercsényi Úr a Grófot

is mint szövetségesét béiktatta; a haszonvé

telről is a Grófi Udvarban tett nagy próba ál

tal Május 23-kán a Grófot meggyőzvén ma

ga tulajdon Tisztjei által vitt jegyző könyv bi

zonyítása szerént.

Az ezt követett 1800-ik évben tehát a'

legelső Timsó gyár felépíttetett, idővel na
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gyobbíttatott, 1809-ben pedig egy második Le

ány Timsó gyár állíttatott fel Kovászón, és

1825-ben egy harmadik is Puszta Kerepeczen *).

Ama két elébb megnevezett gyárban e fo

lyó évig több mázsa Timsó készíttetett, és már

1816-ban az Ö Felségétől kiadatott 's Dercsé

nyi Úrnak Cs. Kir. Tanácsosságát megerősítő

Oklevél bizonyítása szerént egy millio forintot

marasztott benn az Országban, mellynek ide

gen Timsóért kellett vólna a Honból kimenni.

A P. Kerepeczi gyárban is ez ideig több má

zsa Timsó készűlt. Ezen gyárok e nemes Me

gyében száz ezer forintnál többet hoznak fo

lyamatban 's 150 embernél többnek, s ezeken

kívűl sok követ hordó fuvarosnak ád munkát,

Austriában és más tartományokban a festőknek

legjobb festő anyagot adja; minthogy az Au

striai gyárokban készített közönséges Timsó

tól abba külömbözik, hogy sem vas, sem bü

döskő savany (mellyek a közönséges Timsót

sárgává teszik 's elkorcsosítják) nem találtatik

benne, és ugyan azért sokkal tisztább és fejé

rebb. Ilyen gyár több még Európában nincs,

kivévén Róma mellett fekvő Tolfait, mellynek

hegyeiben a Timsó kövek mindenekben hason

lók a Bereg Vármegyei hegyekben lévő Timsó

kövekhez. /

*) Minekutánna a kirekesztő kiváltságos esztendők elteltek,

a Károlyi Grófi Család is építtetett egy Timsó gyárt Nagy Mu

*alyban, valamint Báró Perény 'Sigmond Úr is egyet Dédában.



255

~

A mi Európán kívül más Országokat illet,

ez a Timsó kő legelőször Ásiában Smirna mel

lett és a Görög Szigetekben találtatott fel,

mellyből készíttetik az úgy nevezett Török

vagy Levantéi Timsó, a Chemiai mestersége

ket nem értő 's esmerő Törökök által, és ez

az oka, hogy az ő Timsójok a Timsó kőből

kivont fejér földdel van öszvekeverve, 's az

ért tisztátalanabb a Tolfainál s Bereg Várme

gyeinél,

Még az is említést érdemel, hogy mivel

a Római Timsó Civita Vechiából a tengeren

szállítódik a finom festés végett Angoly, Fran

czia 's más Országokba: annál fogva sokkal

drágább a Bereg Vármegyeinél, melly ámbár

ahoz mind formájára, mind tulajdonságaira,min

denekben hasonló, még is a közönséges tim

sónál is ólcsóbb, és így a fínom festéshez kön

nyebben megszerezhető és a gyárnokoknak s

egyéb azt használóknak sokkal több hasznot

hajtó.

9) A V A S.

A Szélestói határban fekvő Munkácsi most

már szembetűnő tökélyre jutott Vas-Hámornak,

már 1682 előtt is vólt valami nyoma, de az ak

kor olly nyomorúlt állapotban vólt, hogy egy

hét alatt rúd és sing formában 94 mása vas

nál többet az Uradalomnak nem szolgáltatott,

melly egy éven által nem ment többre 304 má
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zsánál. Az 1682-ki Úrbérből kijő, hogy már

1679-ben valamint a fellyebb említett Vas-há

mor, úgy az úgy nevezett Kis-hámor is meg

vólt, 's a bennek lévő három kohból évenként

az Uradalom részére 390 két ágú's 129 lapos,

és így mind öszve 519 kapánál 's 9000 sin

dely szegnél több nem került ki. Minthogy

pedig mind a két Hámor haszonbérbe vólt ki

adva, a haszonbérlő maga részére mennyit ké

szíttetett ? meghatározni nem lehet. De úgy

látszik, hogy ezek a kevés hasznot hajtó Há

morok is még a Rákóczi Fejedelmek alatt

megszűntek lenni; mert midőn a Munkácsi és

Szent Miklósi Uradalmak 1726-ban Schönborn

Grófi Családnak általadattak, az Uradalmi jegy

ző könyvekben a nevezett Hámorokról legkis

sebb emlékezet sincs; hanem 1735 táján Uh

léin Dávid, a Szepesi Kamara Tanácsosa 's

ezen Munkácsi és Sz. Miklósi Uradalmak te

lyes hatalmú Bíztosa (Plenipotentiarius), az el

hagyott Vas hámorokat maga tulajdon költsé

gén megújíttatván, azokban a Vas készítést is

mét folyamatba hozta, annak létesítésének mind

az Uradalomra, mind a Jobbágyokra kiterje

dő hasznos vóltát nyilvánvalóvá tévén. – De

a nevezett Bíztos 1735-ben November 26-kán

meghalván , lankadni kezdett a Vas-hámor vi

rágzása is. Hogy tehát az Uradalmi fő Tiszt

ség, azt a végső elenyészéstől megóvhas

sa » több ízben megújított kéréssel sürgette a'
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Birtokos Herczegnél a Hámornak az Uhlein

maradékitól való általvétélét, s annak jobb rend

ben lehető hozására egy ahoz értő embernek

Német Országból lejendő küldetését. Ennek

következésében a Hámor 1736-ban általvevőd

vén, az Uradalmi Fő Tisztség mindent elkö

vetett annak virágoztatására, de a várakozás

nak meg nem felelt foganattal; mivel a neve

zett év Januáriusától fogva Novemberig 1323

ft. és 2 xr. arra fordított kőltség után 282 "f1oo

má'sa vasnál többet nem vett által , 's a vas

készítéshez értő Karinthiai ember is elmarad

ván, az arra eddig felügyelt Sáfár is a Ki

rályi Kamaránál hívatalt nyervén és innen el

kőltözvén, a vas készítés megszünt, és a Há

mor jegyzék mellett egy Uradalmi Jobbágy őrí

zete 's felvigyázása alá adatott. – 1739-ben

valami Szepes Vármegyei vas olvasztáshoz ér

tő emberek akarták a Hámort haszonbérbe ki

venni 100 ftokért, de ennek foganatba lett vé

tettetésének legkissebb nyoma sincs; és a vas

készítése megszűnésének nyilvános bizonysága

az, hogy a Hámor épülete korcsmává tevő

dött. Illy elhagyatott állapotban vólt a Vas

Hámor 1769-ig, midőn az arra felvigyázó Tiszt,

az akkori fő Felügyelővel (Inspector), Kobolt :

Úrral, a Gróf engedelme's tudta nélkül, mind

az olvasztó kemenczét, mind a Hámorhoz tar

tozó többi épületeket megújították. Így a vas

készítés ismét folyamatba jövén, 1774-ben a
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Hámor 3 évre 24,000 forintokért haszonbérbe

adatott Uradalmi Tiszttartó Hlatki Andrásnak,

olly feltétellel, hogy a haszonbéri summából

az első évben 6000, másodikban 8000 , har

madikban pedig 10,000 forintokat fizessen. De

így sem ért az Uradalom kívánt véget, mert

a nevezett Haszonbérlő elégtelennek érezvén

magát a kitett summa kifizetésére, a Hámort

a Gróf engedelmével viszszaadta az említett

1774-ben October 10-dik napján. Ekkor hát

ismét az Uradalom vette azt keze alá, és 1775

dik év Novembere utólsó napjáig, 84942/100 má

'sa rúd és 6722/100 má'sa öntött vasat vett által.

Az ezután következett években sem vólt a'

vas készítésbeli szorgalom gyümőlcse szembe

tűnő, sőt egy 1800-ban készült felvetés sze

rént, kilencz évek alatt 7001 ftal és 57 xral

haladta felyül a kőltség a bévett jövedelmet.

1802-ben ismét haszonbérbe adatott a Vashá

mor minden ahoz megkívántatókkal 2000 ftok

ért hat évekre; de ennek sem lett szerencsés

kimenetele, kivált a kibérlő Szonthag Sámu

elre nézve, ki e miatt az Uradalommal kőltsé

ges perbe bonyolódván, az reá nézve igen ked

vetlenűl ütött ki. -

Nagyobb virágzásba kezdett itt jönni a'

vas készítés 1807-ben, midőn az Uradalom fő

Tisztsége, a Gróf engedelmével 's helybeha

gyásával, Szepes Vármegyéből ide hívott Bá

nyászok számukra Fridrikfalva (Fridrichsdorf)
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név alatt, (már most két ház-sort formáló több

házból álló) falut építtetett. A Bányászok sza

porodtukkal, szükségesképpen a Hámorokat

is megkellett szaporítani: mellyre nézve 1817

ben egy új nyújtó Hámor (Streck-Hammer), 's

csak hamar ezután egy vas eszközöket készítő

Hámor is (Zeug Hammer) állítódott fel négy

kohra. Naponként gyarapodván 's tökéleteseb

bedvén pedig itt, Tek. Freiseisen János Dáni

el Uradalmi Főnök 's egyszersmind az itt lé

vő minden Vas-bányák és Hámorok fó Felü

gyelője czélerányos intézetei szerént a vas ké

szítésbeli szorgalom, 1824-ben egy új tisztí

tó Hámor (Frisch Hammer), 1825-ben egy más

nyújtó Hámor, 1830-ban pedig a régi 22 láb

magosságú olvasztó kemencze helyett, más sok

kal nagyobb, magasabb 's tökéletesebb olvasz

tó kemencze állíttatott fel egy hegy déli ól

dalában, melly nagy munkával bólthajtásosan

keresztül vágattatván, az óriási fúvót hajtó ke

rékre szolgáló víz csatorna azon vonatott el.

A vas öntés és vas-műbeli szorgalom ma

gos fokra jutását bizonyítják a csínosságukra .

's símaságukra a Cseh Országiakhoz hasonló,

könnyűségekre pedig azokat felyülhaladó itt:

öntött vas-kályhák, üstök , fazekak, lábasok

's a' t. A Berlini vas-öntő mühelyekből kike

rültekkel vetekedő mejjképek, óra és gyertya

tartók, késalávalók, sír emlékek, padolat

táblák 'sa' t. Az ügyes mesterek kezeik által

1734
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itt készített borotvák, pennacsináló-, 'sebbeli ,

vadász-, asztali-, konyhakések és villák,

pálczatőrök, ollók 's a' t. jóságukra 's csínos

készűleti szerkeztetésökre szembetűnők. A'

kovácsolt vasbeli mű is tökéletesebbíttetett,

's itt jó minéműségű kapák, ásók, villák, bo

rona, lécz, sindely 's más nemű szegek nagy

számban készíttetnek; 's a Munkácsi rúd- és

sing vasnak a Debreczeni vásárban is mind in

kább kitetsző elsősége kezd lenni, kivált az

Erdélyi Vasárosok előtt. –

10) A H A MU S Í R.

A hamu sírnak, ennek a festésre , üveg

készítésre, orvosi szerekre, vászon fejérítésre,

's egyéb effélékre nézve felette hasznos és szük

séges készítménynek főzése ezen Munkácsi és

Sz. Miklósi Uradalmakban legrégibb időkben is

folyamatban vólt; mint megtetszik azon hamu'sír

főző épületek most pusztán álló helyeikből,

mellyek a legvadonabb erdőkben vagynak, és

az Oroszoktól Majdánnak, vagy hamu sírnak

azaz hamu 'sírt készítő vagy főző helynek hí

vattatnak mind e mai napiglan. Az ezen 45 D]

mértföldnyi kiterjedésű Uradalomnak mintegy :

részét rengeteg erdők tévén, kivált a Hely

ségektől távolabb eső temérdek sokaságú fák

nak alig is lehetne egyéb hasznokat venni 's

jobb végre fordítani, mintha ezekből hamu'sír

készítődik; minthogy azoknak nagyobb részek
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úgy is elrothadna, 's haszonvétel nélkül el

enyészne. Általlátván ezt az Uradalmi Fő-Tiszt

ség, az abba hagyott hamu'sír főzést ismét fo

lyamatba hozatta, és az ezt főző helyeknek 's

épületeknek számukat naponként neveli 's sza

porítja. Ennek következésében építődött 1803

ban az Alsó-Hraboniczai és Szolyvai, 1819-n

a Hátmegi, 1820-ban a Sz. Miklósi, 1822-n

a Szidorfalvi, 1824-ben a Felső-Hraboniczai,

és Perekresznai, 1825-ben a Polenai, ugyan

csak 1825-ben a Vicsai vőlgyön az Alma me

ző alatt lévő, és 1826-ban a Szászokán felyül

eső. Ezen 10 hamu'sírt főző helyeken évenként

készítődik mintegy 2500 mázsa hamu'sír, melly

Debreczenbe, Pestre, és Bécsbe szállítódván,

az említett Uradalmak jövedelmeit szép sum

mával neveli, De abban a tekintetben is, nem

megvetendő hasznot szerez, hogy sok kopár

hegyek közt lakó Oroszoknak szolgáltat ke

nyér keresésre alkalmat. •

11) A POSZTÓ - GYÁ R.

Munkácsnak hírét és fényét nem kevéssé

nevelte a Podheringben vólt Posztó-gyár is,

a' mellyben készült posztó, Munkácsi posztó

név alatt nem csak édes Honunkban, hanem a'

külső tartományokban is jóságánál és tartósá

gánál fogva, becses és kapós kezdett lenni.

Nagy áldozatokba 's tetemes költségekbe ke

rült a posztó készítésre megkívántató szövő és
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fonó székeknek 's egyéb ehez szükséges esz

közöknek megszerzésök. Podheringben azon

tágas kő épűleteknek, mellyek az alatt, míg

Fels. II. Jó'sef uralkodása idejében a Munká

csi Uradalom Kir. Ügyvéd keze alatt vólt, az

Uradalmi fő Tisztségnek lakúl készítődtek ;

ezen czélra lett által engedésök, 's más egyéb

kedvezései a Grófnak nyilván bizonyítják, hogy

a műbeli szorgalom ezen ágát mennyire töreke

dett folyamatba hozni és előmozdítani; de fáj

dalom! kívánt foganat nélkül, mivel némelly

kedvetlen közbejött környűlmények miatt, a'

gyár kerekei megszűntek mozogni.

12) KÉK KEMÉNYÍTŐ (Berliner blau).

Ezen nem megvetendő 's még eddig Ho

nunkban nem gyártott készítmény, egy a Köl

csényi határban a Latorcza vize partján e vég

re felállított épületben kezdett készíttetni 1827–

ben. – De valamint minden dolognak a kez

dete nehéz: úgy ennek készítése" is csak las

sú lépésekkel haladt előre, s az itt készített

kék keményítő ha minéműségére nézve megfe

lelt is a várakozásnak, de mennyiségére néz

ve ném vala szembetűnő. Mindazáltal lehetett

... vólna reményleni, hogy kedvező pártfogás és

körűlmény mellett, ezen Hazánkban új műbeli

szorgalom ága is nagyobb folyamatba jött vól

ma; 's bővebb mértékben készítődvén, benn

marasztotta vólna az Országban azon néhány



263

*-*

ezer forintot, melly most ezen készítményért

külső Országokra kivivődik: ha Mestere bete

geskedése 's kora halála miatt ennek készíté

se is talán örökre félbe nem szakadt 's meg

nem szűnt vólna.

13) A SER H Á Z.

Megjegyzést érdemel a Podheringben lévő

Uradalmi Serház is nem csak annyiban, men

nyiben az egész Beregi Ns. Megyében több

Serház nem lévén, a sert inni szeretőknek ki

vált nyáradszaka, Munkácsi ser nevezet alatt

jóféle hívesítő italt szolgáltat: hanem annyi

ban is, hogy ez vólt hajdan a Rákóczi Feje

delmek pénzverő házok, s ennek szinte ölnyi

vastagságú kő falai közt verődtek a Rákóczi

ak tallérjai, és azok az édes Hazánk szomo

rú helyheztetésére emlékeztető Libertas nevet

viselt réz pénzek, mellyeket II. Rákóczi Fe

rencz mint a szövetséges Statusok Feje, pénz

beli szükségen segíteni kívánó meghatalmazás

sal veretett; de a mellyel az Országnak több

kárt mint hasznot okozott. – Az említett

Serház épülete hajdan Udvar-ház vólt, mellyet

valamint a Sz. Miklósi Kastélyt is, Telegdi

Mihály építtetett: ki 1574-ben ezen jószágok

nak már birtokukban vólt, de az azokba való

maga béiktatása (statutio) nem elébb, hanem

1597-ben történt meg. Galanthai Eszterházy

Miklós, ennek a Telegdi Mihálynak leányát

~.
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vette nőül, s ennek kora elhúnyta után lépett

1612-dikben mint a 2-dik részben előadódott,

Dersfi Orsolyával a Mágócsi Ferencz Özve

gyével házasságra; 's így olvadt öszve a két

Uradalom. | - -

14) A PAPIROSMALOM.

A Munkács nevét magán viselő papiros,

készítődik az Alsó-Hraboniczai határon épűlt

Papiros-malomban. Kár hogy annak tökélete

sebbítésére nagyobb gond, figyelem és ügyes

ség nem fordíttatik, hogy így az ezen Vidék

ebbéli szükségét kiélégítvén, ne kéntelenít

tetnék Debreczenből 's másunnan hozatott pa

pirossal magán segíteni, 's azt a nem megve

tendő summa pénzt idegen papirosért kiadni;

melly ha a Munkácsi papiros a Gömörit miné

műségére nézve nem csak elérné, hanem meg

is haladná , a környéken maradna. Igaz ugyan,

hogy az Oroszok durva rongyok nem adhat jó

papirost: de az alkalmasbb 's véknyabb ron

gyoknak még távolabb vidékeken is lehető ösz

veszedésök által lehetne a dolgon segíteni, 's

a környék ezen tekintetbeni szükségét lehet

ne fedezni.

* * 15) AZ Ü V E G H UTA.
* * •

A Beregi Ns. Megye sok nemű ásványok

kal bővölködvén, üveg készítéshez való anyag

ja is bőven van, és a régibb időkben is sok
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üveg készíttetett itt, de a huták elpusztúlván,

az üveg készítés is megszűnt. A műbeli szor

galom ezen ága is ismét folyamatba hozatta

tott; 's az 1833-ban épült Üveghutában igen

tiszta kristály poharak 's a' t. készíttetnek. -

16) NYUG-PÉNZ INTÉZET.

Figyelmet érdemel itt az a Nyug-pénz In

tézet is (Institutum pensionale), mellyet Gróf

Schönborn Filep Ferencz ő magossága, az ő

Munkácsi és Sz. Miklósi Uradalmaibani Tiszt

viselőknek 's szolgálatban lévőknek, és azok

nak özvegyeiknek, 's árváknak számukra 1803

ban November 20-kán alapított, 1811-ben Ja

nuár. 25-kén megújított, 1828-ban pedig Jul.

1-ső napján új szabályokkal ellátva újra meg

erősített. Ezen Intézet czélja az, hogy a'

hívatal folytatásra tehetetlenekké lett Tisztvi

selőknek, 's azoknak özvegyeiknek és árváik

nak, segedelem nyújtassék. – Jövedelme ne

vekedik a) a kőltsönözött tőke pénzek esz

tendei kamatiból; b) a Tisztviselők 's szolgá

latban lévők öszves fizetések azon részéből,

melly szerént évenként minden száztól 5 frtot

az Intézet pénztárába tesznek (Arrha); c) a'

birságokból; d) a sportulákból vagy úgy ne

vezett accidentiákból; e) a rendkivüles jöve

delmekből, minéműek a hagyományok, aján

dékok, 's a' t. – Az Intézet költségei állanak

1) nyugpénzekből. 2) kegyelembeli segéd ado
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mányokból, 3) jutalmakból, 4) közbejöhető ki

adásokból. -

A tíz évig hűséggel szakadatlanúl hívatalt

viselt s ennek elmúltával elerőtelenedett vagy

tehetetlenné lett Tiszt, kiszabott évi fizetésé

nek felét veszi nyug-pénz czim alatt: fizeté

sének másik fele öt részekre osztatik, olly

formán, hogy annak egy ötöd részét 10 és 15

évi, két ötöd részét 15 és 20, három ötöd ré

szét 20 és 25, négy ötöd részét 25 és 30, az 4

egész felet és így tellyes fizetését 30 és 35 évi

hívatalt viselése után veszi.

A Tisztek özvegyen–maradt Nőjöknek

nyugpénzök is Férjek hívatali éveik számától

határoztatik meg, úgy hogy a melly özvegy

nek férje tíz évig viselt hívatalt, annak ha

lála után fizetése egy harmadát kapja meg; a'

másik harmad pedig hasonlókép öt részekre

osztatik, 's a' fellyebb előadott mód szerént

férje szolgálati esztendeje mennyisége szerént

szaporodik nyugpénze. -

Az Uradalmi Tisztviselőknek atya és anya

nélkül maradt árváik 50 – 100 frtot kapnak

évenként külön külön segedelműl, s ezt a férjfi

nemen lévők 20, aszszonyi nemen lévők 16

esztendős korokig húzzák. A nyomorék s té

bolyodott elméjű árvák pedig, kik élelmök meg

szerzésére alkalmatlanok, az efféle segedelmet

kigyógyúlásuk idejéig, vagy ha gyógyíthatat

lanok, halálok órájáig szedik.
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Az Intézet tőke pénze, az Uradalom min

den más tőke pénzeitől megkülönözve, külön

Pénztárnok és Főnök felügyelése alatt külön

ládában tartatik. A láda két zárral van ellát

va, az egyik zár kúlcsa a Pénztárnoknál, a'

másiké pedig a Főnöknél áll.

Ezen jeles intézet egyéb szabályai min

den ide tartozó környűlményekkel, határozá

- sokkal, jövedelmi kútfejeinek bővebb kifejté

sével, az ezen tekintetbeni jóg elveszthetése

jutalmazás 's egyéb rendszabásaival, bővebben

elő van adva ezen czímű munkában : Statuta ,

pro Instituto pensionali Officialium Comitis Schön

born in majoratus Dominiis Munkács et Sz. Mik

lós. 1828.

17) OLVASÓ T Á RSAS Á G.

A kor szellemével nevekedő nemzeti mü

velődés, hasznos időtőltés, 's fínomabb társal

kodás előmozdítása tekintetéből, és az olva

sásban gyönyörködőknek lelki táplálékot nyúj

tani kívánó czélból állott fel 1833-ban Munká

cson, Beregi Olvasó Társaság nevezet alatt,

Tek. Román Ferencz Ügyvéd Úr által kidol

gozott czélerányos terv szerént, Megyénk tisz

telt első Al-Ispánja T. Ludányi és Csomai Bay

György Úr pártfogása alatt az itt létező Olvasó

Társaság. A részvényes Tagok száma csak ha

mar szembetűnőleg megnevekedvén, müvelt íz

lést 's tudományokbani jártasságot bizonyító vá
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lasztással, már csak ekkoráig is a czélnak meg

felelő 's a' Tagok vágyaikat kielégítő számos

könyvek hozattattak a Társaság számára, mel

lyek a tagokkal együtt naponként szaporodnak

's már is jeles könyvtárt alakítnak.

A mi pedig átaljában véve, a Munkácsi

Lakosoknak müveltségük 's pallérozódásuk fo

kát illeti, meg lehet azt ítélni nem csak a csí

nos és divat tündér változásaihoz alkalmaztatott

mind két Nem őltözetiből, hanem azon sok ma

gyar és német újságok, havi folyó írások, és

zsebkönyvek járatásukból is, mellyek itt ol

vasódnak. Olvasódik t. i. a'

1) Jelenkor és Társalkodó.

2) Hazai és Külföldi Tudósító.

3) Regélő és Honművész.

4) Rajzolatok a társas élet és divat világból.

5) Fillér Tár.

6) Kolo'svári Vasárnapi Újság.

7) Erdélyi Tudósító.

8) Tudományos Gyüjtemény.

9) Felsö M. O. Minerva.

10) A Magyar Tudós Társaságtól kiadott

- Év Könyv Tudomány Tár 's a' t.

11) Kritikai Lapok.

12) Sas.

13) Aurora (Bajzáé és Szemeréé).

14) Nefelejts.

15) Arpadia.

16) Vilma.

17) Klió.

18) Pfening Magazin.

19) Historische Politische Zeitschrift:
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20) Öfner und Pester Vereinigte Zeitung:

21) Augsburger Algemeine Zeitung.

22) Wiener Zeitung.

23) Presburger Zeitung.

24) Österreichische Beobachter,

25) Spigel und Mode Zeitung.

26) Ephemirides Posonienses 's a' t.

A Bécsi Magyar Kurir és Kassai Szemlé

lő megszüntökkel megszűnt azoknak olvasásuk

is, valamint a Pári'si Bülletin Universel des

Sciences de L'Industrie etc. folyó írásé is. –

6) Munkácsnak jelen állapotja.

Magyar Országot Lengyel-Galicziától el

választó Karpat Hegyeinek mindég kissebbe

dő halmú szakadatlan láncza megszüntével dél

felé meszsze terjedő síkság torkolatjában van

épülve Munkács Városa , és ahoz dél nyúgot

ra mintegy 2000 lépésnyire egy a síkon ma

gában felemelkedett Szikla-Hegy tetején, az

Európában mindenfelé méltán elhíresedett Vár.

Hajdan a Koriatovics Tódor Herczeg ál

tal kőfallal körül kerített Város, Oroszvég

közelében azon tájon feküdt, hol most a La

torcza vize medre van, melly a hegyek közzűl

Podheringnél kibukkanván, régenten két ágra

oszlott. A jobb ága nyúgot felé, a bal pedig

délfelé vette folyását: és a Várost 's annak

határát mintegy körülkarolta. A hegyek köz

zül tavaszkor lerohanó hó víz áradásinak egé



270

***

szen ki lévén a Város tétetve, és sokszor ma

gával több házakat elsodorván, minekutánna

a Ns Megye a Latorcza délfelé folyt ága tor

kát bétőltette, 's a fő folyamnak egyenes vona

lú medret húzatott: a Lakosok mind inkább

délfelé terjeszkedve építették lakjaikat, s így

a hajdan mellék útsza lett a Város fő útszájá

vá. A második részben előadott viszontagsá

gok s balesetek miatt nem juthatott Munkács

csak olly virágzó állapotra is, mint a milyen

ben most, mintegy három tized év lefolyta alatt

a csínosodásban naponként gyarapodva díszlik.

Most 780 házakat számlál, mellyek között 15

emeletesek vagynak, cserép zsindellyel fedett

16 ; fa zsindellyel fedett 454, szalmával fedett

pedig 310 – Fő útszája most az úgy neve

zett Piatz útsza, mellynek közepéről az azt el

rútított fa bóltok 1828-ban takaríttattak el, 's

a Sóházzal által ellenben a Város Tanácsa ál

tal építtettek helyettök 1829-ben cserép zsin

dellyel fedett kő bóltok. Többi útszái, körös

vég-, új-, czigány-, temető-, vár-, 'sidóútsza.

Mellék útsza: nagyhegy útsza, hajnal, vá

sárhely, podheringi, szoros, ispotály, la

torcza parti, kertallyi, csókoló és tőltés út

sza és az újút útsza. -

A fő vagy piacz útsza kőveli kirakása vagy

burkolása, a Ns. Megyétől ajánlott fuvarbeli

segedelem mellett 1826-ban April. 26-kán kez

dődött, néhai Fő Tiszt. Laurencsik Kerestely
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Fő-Esperest Egyházi pompás szertartással,

imádsággal, és szentelt vízzeli meghintéssel,

harang zúgások és taraczkok durrogási közt té

vén le az első követ. Már a fő útsza egész

szen ki van rakva, 's a többi útszák kiraká

sa is évről évre szakaszonként folytatódik.

Alig van Honunkban olly Város, melly az

északi Nemzetekkeli kereskedésre nézve al

kalmasbb helyen feküdne, mint Munkács; mely

hez Bécs 80, Buda-Pest 44, Lemberg 46,

Kolosvár 40, Kassa 18, Debreczen 18, To

kaj 18, Nagy Bánya 18, Sziget 18 posta mért

földnyi távolyságra van. – 18 mértföldnyire

foly el hozzá a Dnieszter vize is, mellyen Ma

gyar Ország minden termesztményei 's készít

ményei Odeszszába, s onnan a Dniperen fel

felé az Orosz Birodalom felső részeire elszál

líthatvák. A magyar határ szélen fekvő Klí

mecz Városától fogva , Lembergig, 's innen

Lengyel Ország nevezetes Városáig Bródiig,

hová és Odeszszába sok keleti árúk hordatnak

öszve eladás végett, a legjobb tőltött útak visz

nek. Az adás és vevés végett öszvehordott

Lengyel és Muszka Ország termesztményeinek

rakháza Berdicsow, Bródihoz csak 20 mért

földnyire fekszik. – Szánok Városa, melly

mellett már a Szán vize a szálakat elbírja,

alább pedig hajózható, és a melly Krakkó ,

Varsó, Thorn és Danczig kereskedő Városok

mellett elfolyó 's a Bálti Tengerbe ömlő Visz
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tulába szakad – Munkácshoz csak 24 Inért

földnyire esik. – V. Naménytól Munkácsig

már elkészült a csinált út, 's az ezen felyül eső

eddig alkalmatlan 's veszedelmes járású Rozgyi

la hegyén is a Ns Megye nagy gonddal készít

teté el az útat. A Beszkid hegyének Lengyel

Ország felől való részén a csinált út már ké

szen van. És ha a Munkács mellett elhöm

pölygő 's itt már víz dagadáskor a szálakat is

elbíró Latorcza, melly az Ungi Ns Megyében

a Tisza partján fekvő Csap nevű faluhoz csak

mintegy 800 ölnyire foly el, a Tiszával ösz

veköttetne 's ez a sok belédűlt fáktól 's záto

nyoktól kitisztíttatván, 's nagy tekerűleteket

tevő medre egyenesbb vonalra húzattatván, 's

ez által a' le 's felhajózásra alkalmatosabbá té

tettetvén, rajta a gőzhajózás folyamatba jöhet

ne; – Naménynál a régen óhajtott Híd léte

sűlne, 's az onnan Munkácsig nyúló csinált út,

a Klimetzig jövő Galicziai jó úttal öszveköt

tetne, 's ennél fogva az egész magyar Honra

nagy hasznot hajtható Vereczkei menet (pas

sus) kinyitódna: úgy Munkács, (mint hajdan

a Szepességi Városok) Raktára lehetne az

Északi kereskedésnek s annak szabad útja

nyílna Bécs felé, mellyhez Lemberg, Munká

cson, Tokajon 's Pesten keresztűl 17 mért

főlddel van közelébb, mint Galiczián 's Mor

va Országon keresztül. Így is Lengyel Ország

ba Munkácson által, évenként többet kivisznek
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2000 hordó bornál. – Az úgy nevezet Abaldó

számára való dohány, a Katonaság öltözetéhez

megkívántató vászon, ezen szállíttatik Pestre;

valamint sok gyapjú, marha bőrök, pálinka 's

egyéb árúk is, és Moldvából 's Bukovinából a'

hízott ökrök, és az Ezredek számára az újoncz

Hovak (remunda) is ezen hajtatnak keresztül. –

Hátha még amaz óriási terv szerént, már most

kellemesbb hajózású Rajna öszveköttetik a Du

nával, 's ezen Nagy Széchényink fáradhatat

lan felügyelete alatt az Izlási 's Vaskapui szik

lák kihányattatván, 's azon mintegy 14 mért

főldnyi köz, – melly Moldvától Szkela Gla

dováig az Izlási szorosokat, az Orsovai har

minczadot és vesztegházat, és a Vaskapui, zu

hatagot magában foglalja – kitisztíttatván , a'

Honi kereskedésnek tágasbb út nyitódik; és

ha Tiszánk a Ferencz Csatornáján kívül még

más Csatorna által is egyesíttetik a Dunával,

e két víz köztti hajózási közösülés eszközlése,

's a honi szorgalom 's kereskedés biztosítása

végett; akkor az északi kereskedésre nézve

kedvező fekvésű Munkácsra nézve is bé fog te

lyesedni tisztelve említett Széchenyink eme jós

lata: „Nálunk is, ne kételkedjünk, könnyített

„öszveköttetések épen úgy fogják emelni az ipart,

„mint másutt ; és se Fiume se Zimon se Erdély

„nem fog károsodni a Dunai folyamnak nagyobb

„elevensége által : sőt legyen csak ezen a termé

„szettől alkotott fő hazai Csatorna derekasan ki

18
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„fejtve, szintúgy fog életet 's kiállító erőt az Or

„szág legtávolabb részeibe is lövelleni, valamint

„a szívnek egésségesbb és szabadabb léte nem

„dermedést és halált, hanem éppen ellenkezőt

„okoz a test minden egyéb ereiben.“

Munkácsnak levegő ege tiszta 's egésséges.

Hajdan napkeleti részén sok mocsárok és álló

tavak lévén, azoknak gőzölgéseik a levegőt

megbüszhítették; de az Uradalmi Tisztség szor

galma ezen mocsárokat's álló tavakat lecsapol

ván, kiszárasztván, és szántóföldekké változ

tatván, most már a leggazdagabb búza termő

helyekké lettek s gazdag u'sorával jutalmazzák

meg a főldmivelési ipart.

Termékeny főldje homokkal elegy agyag,

azért is az eső vizet hirtelen magába veszi, de

a szél is hamar kiszárasztja; mellynél fogva

megkívánja, hogy az eső gyakran járja; mert

külömben a nagy szárazságban megcserepesedik,

meghasadoz, és a növevények, azoknak kevés

tápláló nedvességet szolgáltathatván, ellankad

nak 's kiszáradnak, mint 1827-ben 's 1834-ben

történt. Egyébaránt a szántóvető szorgalmát

bőven jutalmazza, jóféle búzát, gabonát, ár

pát, zabot, burgonyát vagy krumplit, külömb

külömbféle hüvelykes és kerti veteményeket,

kendert, dohányt, kiváltképpen pedig tengerit

vagy kukuriczát bőven teremvén.

Félhóld formára vévén a Hegyek környül

Munkácsot, azok szőlőfákkal bé vagynak ültet

(
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ve, és igen egésséges s testtápláló bort terem

nek, 's jó esztendőben még kedves ízű aszszú

bort is készítenek a lakosok. A szőllőt nem

Hegyallyai módon, hanem magos tőkére felbo

csátva mivelik 's a' termő veszszőt karikára

hajtva kötik vékony fűz veszszővel a tőkéhez

és karóhoz. Egyébaránt a födést kivévén, itt

is megvan a szőllőnek minden megszokott mun

kája. A Latorcza vizén túl fekszik az úgy ne

vezett Gallis hegy, Lovácska, Ó és Új Veres

hegy, és Csernekhegye; Innen vagynak Szarka

hegy, Kamianka, Páli, Pap és Nagy hegy. Leg

nemesebb borokat teremnek a Lovácska, Nagy

és Gallis hegy. – Egy, barátját szüretre hí

vó, versezetében így ír a többek között:

Drága Barátom! – – – – –– – – – –

Hangzanak a Gallis, Csernek, Pap, Páli, Lovácska.

Szarka, Veres 's Nagyhegy. Kopog a Bodnár. Örömet nyújt

A Hegy” mindenik orma. – Csak úgy mosolyognak az édes

Muskataly és bakator, furmint a kecskecsecsűvel

A boros, a járdán, a fajtalan. – Úgy de ki tudná

Hirtelen a szőllők sok ezer fajait kibeszélni?

Zeng az üvőltéstől minden Hegy: Evoë Bache! :

'S a' levegőt szélyel rezzentett Schwartz pora mormol,

Óh mi is egyszer már a kedvtőlt Bassaridákkal Y

Áldozzunk vígan jó Nizai Liber Apánknak

'S a' Trieterica, most légyen nékünk is öröm nap. 's a t,

A Gallis hegyéről a tizedet a Kelecseni

(Klacsanói) Birtokosok szedik. A Lovácska

és Veres hegy egy része, a Munkácsi Római

szertartású Lelkésznek tizedel most, valamint

a Szarka hegyi bor-tized is most ugyan annak

- 18 %
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jár. Hajdan az ÓVeres hegyről a Munkácsi

Helvetziai Vallástételt követő Lelkészek szed

ték a bortizedet , a Szarka hegyről pedig az

Oskola Mester, mind addig míg azt tőlök Bá

thori 'Sófia Fejedelem Aszszony el nem vette:

Igyekezték ugyan a Munkácsi lakosok, mind

Papjok, mind Oskola Mesterök részére az el

vett bortizedet, de minden siker nélkül, visz

szanyerni; az itt következő esedező levelet

nyújtván bé az említett Fejedelem Aszszonynak:

„Munkacs Warosanak alazatos köniörgő

„supplicatiója Nsgodhoz mint kg/s

- Aszoniunkhoz:

„Meltosagos kgls Aszoniunk, nagi bizoda!-

„mosson alazatos köniörgesünk által effelől kel

„letek Asgodat megtalalnuk Nsagod elött mil

„van lehet kivalkeppen ez mostani időbeli sok

„adozasünk és fizetesünk Eiili nappali terhes szol

„galatunk , melire nezve igen elfogtatkoztunk es

„erõtelenedtunk. -

„Most uiiobóan nagioó szomorusagunk er

„kezett mivel a Tisztektül megparantsoltatott ,

„Hogi az O Veres Hegtesi szöleinkbül magunk

„szabad akaratunkbol Predikatorunknak fizeté

„sekbe tizenötödöt szoktunk adni meliet mind ed

„dig is efectualtunk, mar most a Tisztek el

„tiltottanak tülle, Nsgodk alazatosan köniörgünk

»Tekincse Nsgod az mostani sok adozasunkat „fi

* »*etesunket es terhes szolgalatunkat 's ez mosta
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„ni kivansaggal ne terhelten bennünket Nsgodk

***gian megadgiuk az szokot Bezmat.

„Mas rendbeli köniörgesünk Ngdhoz. Ugian

„az Tisztek altal ez is megparantsoltatott, Hogi

„az Szarka Hegiesi Dezmat mellé szep igassag

„gal az Schala Mesterunknek szokot jarni Nsag

„tok szamara adgiuk errül is minemü igassagunk

„vagion Nsgodnak parba elküldöttük: -

„A'os David Belevary, Serenissimi Sacri

„Romani imperii et Tranniae Principis partium

„Regni Hungariae Domini, Siculorum Comitis

„ac Opuliae Ratibariaeqve Ducis et Bonorum | Cis

*, Tibiscanorum et Camerae Cassoviensis Praefe

»ckus et Joannes Balling de Gelse et eiusdem S2/0262

„Serenitatis Praesidii Munkacsiensis Suppremus

»Capitaneus: adjuk emlékezetűl mindeneknek a'

„kiknek illik ezen levelünknek rendiben, kivált

„képpen Ő Felsége Munkácsi Udvar Bírájának,

„Ispányoknak, Gondviselőknek, Dézmásoknak és

„akármelly Tisztviselőknek : mivelhogy a Mun

„kácsi Szarka Hegy nevű szőllőknek Bor dézmá

»yja ab antiqvo az ott való Schola mesterséghez

„tartozandának jelentetik, kit pacifice oda is

„percipialtanak; és mivel mostanság azon He

„gyen lévő szőllőkbe újonnan építtettenek egyne

„hány szóllőket, kik ugyan azon Szarka Hegy

„hez való dézmáláshoz dependealtatnak. Igy lé

„vén a dolog, praesentium tenore injungaltatik

„Munkácsi Tisztviselő Uraimnak , hogy a mint .

„ab antiqvo vólt, annak utánna is a megneve
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„zett Szarka Hegy nevű szőllőknek bordézmáját,

„mostan újonnan építtetett és plántáltatot hozzá

„tartozó egynehány szőllőknek dézmájával együtt

„a” megnevezett Schola mesterséghez percipialni

„és egyebekkel percipialtatni engedjük háborga

„tás nélkül. In reliqvo feliciter valeant, prae

„sentibus perlectis evhibent: restitutis, Casso

„viae 16. Oct. anno Millesimo Searcentesimo Vi

„gesimo Septimo, David Belevari m. p. (L. S.)

„Joannes Balling m. p. de Gelse (L. S).

„Köniörgünk alazatossan Nsgodnak ez mos

„tan varatlan valtozasokat, sok adozasunkat fi

„zetesunket Eiili nappali terhes szolgalatunkat

„tekintse Es Praedikatorinknak Schola Meste

„rünknek rendeltetett fizetéseket Nsgod ne ve

„tesse el.

„Az Nsgod kglmesseget miis eletünk fottaig

„Nsgodnak alazatosan megszolgaliuk. Az Ur

„Isten is Nstokat hozzank mutatando kglmes

„segiert eltesse tartsa meg mostani virágzó jó

„egessegebe.“

Az Új Veres hegyről az Uradalom, a'

Csernek Hegyről pedig a Klastrom szedi a

tizedet. A Pap hegy a Városnak tizedel; a'

Kamjanka, a Páli és Nagy-hegy pedig az

Uradalomnak adja azt, a mit tized fejébe ád.

A Szőllőhegyeken, azoknak allyaikban és a'

Házi kertekben sokféle jó nemű 's nemesített

és kedves ízű gyümőlcsök is teremnek: ú. m.

cseresznye, megygy, alma, körtvély, baraczk
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berekenye, noszpolya, gesztenye, dió, 's ki

vált szilva olly nagy bővséggel, hogy abból,

mikor ideje van; sok ezer ittze jóféle szilva

pálinkát főznek, nem csak házi szükségökre,

hanem eladás végett is a lakosok.

A Latorcza vizében leginkább Jáz nevű

sovány, szálkás 's nem igen jó ízű halak vagy

nak: ámbár lejjebb többféle nemű halakkal bő

völködik. Rákok ellenben bőven teremnek ben

ue, mellyek igen jó ízűek. - - - -

A Munkácsi Lakosok, *

A) Nemzeti eredetökre nézve,

a) Magyarok, b) Németek, c) Oroszok,

- d) 'Sidók, e) Czigányok.

a) A jelenleg itt lakó Magyarok, nem az

Árpáddal kijött s először itt megtelepedett Ma

gyarok Ivadékai, mert azokat az egymást csak

nem szüntelen felváltó háborúk, dög mirígy,

éhség, szükség, drágaság , 's az időnek egyéb

viszontagsági 's mostohasági részszerént meg

emésztették, részszerént honjok elhagyására

's az emésztő szükségnek 's polgári zavarok

nak nem annyira kitétetett helyekkeli felcse

rélésére kénszeríttették. Munkácsnak jelenko

ri magyar lakosai, néhány Úri renden lévőket

's főldmivelőket kivévén, nagyobb részént mes

terségbeli tudományuk öregbítése végett ideván

dorlott s itt megtelepedett Mesteremberekből

állanak; többnyire a polgári kiművelődésbe
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elébb elébb menő, barátságos és szorgalmatos

emberek.

b) A Németek, Német Országnak külömbkü

lömbféle tartományaiból 's a Honban megtelepe

dett Német gyarmatokból szivárogtak ide. Szor

galmatos, munkás, barátságos, 's a magyar ven

dégszeretést tulajdonokká tett, külömbkülömb

féle mesterségeket s főldmivelést űző emberek.

c) Az Oroszok, néhány Mesterembert ki

vévén, nagyobb részént főldmivelésből élnek.

A Városi kimivelődésnek néminémű nyoma,lát

szik rajtok, egyűgyű szolgálati készséggel bí

ró, többnyire jószívű emberek. -

d) A 'Sidóknak csak nem kiapadhatatlan

forrása Munkácsra nézve a szomszéd Lengyel

Ország. Egész családok szivárognak ki onnét

és a N. M. M. K. H. Tanácsnak 's Ns Várme

gyének szaporodásuk gátlására hozott bőlcs

rendelései ellen is seregenként telepednek itt

meg. Kopár élések módját, kivált fejér népei,

ruhában való bujálkodással pótolják ki. Több

nyire kalmárok, bor, ser és pálinka mérők 's

minden korcsmák az ő kezeikben vagynak. Ta

lálkoznak kézi mesterséget űzők is közöttök,

u. m. ruha festők, ezüst 's arany mívesek, réz

öntők, bádogosok , szabók, szappanosok, Láb

tyűsök, asztalosok, mészárosok, gombkötők,

órások, pecsétnyomó metszők, lócsiszárok 'sa' t.

e) A Czigányok itt is csak Czigányok,

musikálással, kovácsolással, sár gyúrással, ta
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pasztással, vályogvetéssel, 's egyéb effélékkel

táplálják sanyarú életöket. - •

A' mi a kézi mesterségeket illeti, azok itt

szorgalommal gyakoroltatnak, és ritka mester

ség az, mellynek itt mivelője ne lenne. Ugyan

IS V3I1 ;

Asztalos . . . . . . . . : 15 | Mólnár . . . . . . . . . . . 5

Ács mester 150 legénnyel 2| Nyereggyártó (Sattler) . 2

Bába . . . . . . . . . . . . 9 | Órás . . . . . . . . . . . . | 3

Bádogos . . . . . - - - - - 1 | Orvos (Doctor medicinae) | 1
Bodnár. . . . . . . . . . . 6 | Ötvös . . . . . . . . . . . 5

Borbély . . . . . . . . 2| Pék . . . . . . . . . . .. | 3
Csizmadia . . . . . . . . . 110 | Posztónyírő (Tuchscherer)| 1

Esztergályos . . . . . . . 2. Pecsétnyomó metsző ... | 2
Fazekas . . . . . . . . . : | 52 | Puskaműves . . . . . . . . 1

Festész v. Képíró (pictor), | 2 | Rézmíves . . . . . . . . . . :
Fűsűs . . . . . - - - - - - 5 | Rézöntő (Gürtler) . . . . | 3
Gombkötő . . . . . : : : : 7 ! Rosta csináló . . . . . . . 1

Gubás . . . . . . . . . . . | 16 | Ruha Festő . . . . . . . . |_*

Gyógyszerárús . . . . . . 2| Szabó . . . . . . . . . . . . 32

Kalapos . . . . . . . . . . 8 | Szappanos . . . . . . . . . | 4

Kéményseprő . . . . . . - 2 | Sebész"" . . . . | 3

Kerékgyártó . . . . . . . 4| Szijjgyártó . . . . . . . . | 4

Kesztyűs . . . . . . . . . . 1 - 1 | Szűcs . . . . . . . . . . . 4

Korcsmáros . . . . . . . . | 15 | Takács . . . . . . . . .. | 5

Kofa . . . . . . . . . . . . | 50 | Téglavető . . . . . . . . . 1

Kovács . . . . . . . . . . . 6| Tímár és Varga . . . . . 69

Kőmíves mester 125 legény | 3 | Üveges . . . . . . . . . . | 4

Kőnyvkötő . . . . . . . . 5 | Vasáros . . . . . . . . . . | 4
Kötélverő . . . . . . . . . 0 | Vendégfogadós . . . . . . 3

Lábtyűs (Schuster) . . . | 13 | Vízi puskát vagy tűz ól

Mészáros . . . . . . . . . . 4 | tó fecskendőt készítő . . | I

Mézes kalácsos . . . . . . . 2 - -

Külön Czéhet formálnak a) az Asztalosok

Bodnárok, Esztergályosok, Kerekgyártók, Ko

vácsok, Lakatosok, Mólnárok, Órások és Üve

gesek. b) A Csizmadiák. c) A Tímárok és

Vargák. d) Szabók, Szűcsök, Gömbkötők. e)

A Kalaposok. f) Fazekasok. g) Kőmívesek.

Ácsok és Pékek.
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B) Vallásokra nézve,

1. Római Szertartásúak. 2. Egyesűlt Gö

rög Szertartásúak. 3. Helvétziai Vallástételt

követők, 4, Agostai Vallástételt tartók. 5. 'Si

dók. - -

. 1. Munkácson a Római Szertartású Hit

sorsosi Lelkek száma, a Szathmári Püspöki

Megyebeli 1835-ik évre kiadott Névtár (Sche

matismus) szerént 1040. A Sz. Márton Védje

alá ajánlott kő Templomuk, hajdani korból való. .

Fő Óltárát a Sz. Márton fejér lován ülő 's fel

ső köntöse egyik szegletét kardjával az út fé

len félmezítelenen ülő kóldúsnak elmetsző Bécs

ben készült remek festésű képe ékesíti. A'

Templom déli végén nyúlik fel három szép ha

ranggal 's órával ellátott ízletes kő Torony. Az

óra Strszi Steiner Sámuel Órás Mester által

1747-n készült, mellyhez az Uradalom részé

ről 15 mása vas adódott; 's mindöszve, 20 frt

szekér bérrel együtt 176 pengő ftba és 30 xr-ba

került: melly öszveleg a Gróf, mint az érdek

lett Szentegyház Védattya (Patronus), megha

gyása következésében, a Grófi pénztárból fize

tődött ki. Kezdő (elementaris) Oskolájokban

a Hangász (Orgonista), a Tanító 's vezérlete

alatt 18 fiú 's 14 leány, és így öszszesen 32

tanúló gyermekek vagynak. Külön temető kert

jek a Város napkeleti részén van, 's a' Sz.

Rosalia Kápolnájával díszlik.

*



2. Az Egyesült Görög Szertartású keresz

tyén felekezetbeli Lelkek száma, a Munkácsi

Egyesült Orosz Püspöki Megye 1833-ban ki

jött Névtára szerént 1450. - Három ékes hangú

haranggal ellátott kő tornyos, kő Templomuk

(ad Assumt, B. M. V), az ezen Hit megszapo-"

rodott sorsosit többé bé nem foghatván a régi

Püspöki lak, mint felyebb előadódott, 1829-n

Templommá kezdett alakítódni. A Szentegy

ház Védattya itt is a Tisztelt Gróf. – Alsóbb

rendű Oskolájokban 2 Tanító alatt van 32 fiú

és 17 leány, és így 49 tanúló gyermek. –

Külön temető kertjek a Város déli részén fek

szik. * - -

3. A Helvétziai Vallástételt tartó Gyüleke

zet, a Tiszántúli Egyházi Kerület, Debreczen

ben 1835-re kiadott Névtára szerént, áll 1026

lélekből. Díszes bólthajtásos kő Temploma új

ízléssel épült, s ennek keleti végén felnyúló

kő tornyában három jeles harang van. Szépen

virágzó Nemzeti Oskolájában az abba járó fiú

gyermekek az Oskola Tanító által deák nyelv

re is tanítódnak: sokszor egész a Rhetoricáig

's Poêsisig, 's számuk most 47-re megyen. A'

Leány tanúlók is külön Oskolában a Kántor ve

zérlete alatt 47-n vagynak. Tulajdon sírkertjek

az Orosz temető szomszédságában a Város déli

I'6SZCI1 V3I1,

4. Az Agostai Vallástételt követő Lelkek”

száma benű a Városban 70, a Vidékieké 102;
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kik Isteni tiszteletüket a fellyebb előadott mód

szerént Helv. Vallástételt követők Templomuk

ban gyakorolják, 's halottjaikat is azoknak sír

kertjekben temetik. -

5. Az itt elszaporodott 'Sidók, lélek szám

szerént vagynak 1230-an; két kőből épült Si

nagógában imádják magok módjok szerént Je

hovájokat. Gyermekeiket több Mesterek által

taníttatják. Kőfallal kerített temetőjök a Vá

ros" napkeleti részén van.

A Vallásos felvilágosodásnak csak gyenge

súgára hatott még mind eddig is az ösi szertar

táshoz buzgón ragaszkodó Ábrahám környülme

télt Ivadéka közzé. A többi Vallásbeli Ke

resztény felekezetek köznépe között még ma is

van valami nyoma a kísértetekről, boszorká

nyokról 's egyéb effélékről való bal vélekedés

nek; álombeli látásokból való jövendőlésnek, a'

criticus napok béfolyásáról való sokat tartásnak

's a' t. ámbár mind ezek napról napra mind inkább

vesztenek erejekbe és az idő szellemének en

gedve, szorosabb korlátok közzé szorúlnak *).

C) Polgári szerkeztetésökre nézve

Nemesek és Nemtelenek.

a) A Nemes Családok egy Fő és Al-Had

nagy felügyelete alatt vagynak, 's ezeknek in

*) Említést érdemel itt a Vidéki Oroszok úgy nevezett Wam -

pirjok. Duchek Urnak, Munkácsi és Sz. Miklósi Uradalmak vólt

Helytartójának, Schönborn Lotharius Grófhoz 1737-ben April 10

kén írt előterjesztése szerént, az érdeklett Oroszok, Wampírnak

hívják az olly meghólt, embert, ki éltében bűbájosnak 's ördögi
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tézeteik szerént vesznek részt az őket illető kö

teleztetésekben. Hajdan egy régi egyesség sze

rént, a Nemesség is vett részt a Város ter

heinek hordozásában. Nevezetesen 1556-n Su

raklini Petrovics Péter Munkácsnak akkori Ura,

a Városban lakott nemesség és adó fizető pol

gárság között ollyan egyezést szerzett, hogy a'

Város óltalmára fenntartására, bátorságának,

csendességének 's köz javának előmozdítására

öszvetett vállakkal kőlcsönösön munkálkodja

nak. De idővel ezen egyességre kevés figye

lem fordítódott; és az újabb időkben tett több

szöri próba tételek után sem olvadhatott úgy

egygyé a két fél, hogy az idegenkedés magva

közzűlök kiírtódván, a közjót előmozdítani kí

vánó igyekezettel sikeresítenék a mindenik részt

mesterségeket űzőnek tartatik, 's/" azt hiszik, hogy annak

vará'sló ereje még halála után is kártékonykodhatik; nevezetesen,

hogy éjjenként az élő emberekből a vert kiszívja 's azokat halál

ra kínozza: az illyetén módon kiszopott vert pedig benne nyersen és

frissen képzelik meglelni. Az efféle bűbájosságáról1's vará"slásáról

gyanús férjfi vagy aszszony embert, ha annak hólta 's eltemettetése

után a halál az emberek köztt sűrű zsákmányozást tesz, három

's négy hónap múlva is felássák sírjából 's miegégetik, hogy többe

ne kínozhassa 's öldökölhesse az embereket. Említi továbbá, hogy

egy illy történetről tudósíttatván, azt az akkori Orosz Püspöknek

feljelentette legyen, ki ezen durva tett megbüntetését, vegbenvi

jendő vi'sgálat után megígérte. – -

A későbbi időkben is vólt rá példa, hony nem csak akkor, mi

dőn az emberek számosan lettek a halál prédáivá, hanem akkor

is midőn a dögmirigy a marha közt elhatalmazott, a Wampírnak

képzelt embert sújából felásták 's szívét átszurdalván ismét elte

mettek. És így a képzelődés e részben is szelídült, mert a Wam

pírt barmok vérével is megelégedve 's annak megégetése helyett ál

talszurdalását is elégségesnek vélik. Igy 1817-ben a marha dög

elhatalmazván, 's az emberek is a kopár élés miatt sokan elhalván,

egy Munkácshoz közel eső Orosz Helységben egy 70 éves aszszbyt,

sírjából minekutánna abban több hetekig feküdt, felásták , szívet

hegyes karóval állalverték, 's fejet testetől elvágva *s lábai közzé

helyheztetve ismét eltemették; melly babonás tettekért a Ns Megye

által érdemek szerent megbüntettettek: annyival is inkább, mivel

azt Papjok tilalma 's ellentmondása ellen követték el.
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egyformán érdekelhető Város bóldogságát. –

A Munkácson most élő Nemes Családok betű

rendben im ezek: -

Andrássy De'ső Kontz Szathmáry

Baktsy Diószegi Kocsy Szegedy

Balajthy Döbrey Kozma Szende

Balog Döbröntey Kovács Schöffman

Bacskay Dúlházy Kőszegi | Szőllőssy

Boda Egry Ladányi Szűcs

Bodnár Eva László Szúnyogh

Bolha Freyseisen Lehotay Tárczy

Bolyos Fogarasy Lévay » Tüdős

Bozsár Gecsey Lőrintzy Ujhelyi

Böösz Görög Mády Zólyomi

Bornemisza Hadar Mikó Jászai

Böszörményi | Hajdú Milesz Jászter

Buzinkai Illés Mititzky Jóó

Csató Katona Novotta Várady

Cseh Kende Patay Váry

Cherszky Kerekes Papp Varró

Csömörnyei Kiss Román Vintze

Demeter Komáromi Ruzsák

Dercsényi Komjathy Szabó

É) A Nemtelenek vagy adófizető Polgárok,

a Városi Tanács hatósága alatt vagynak, melly

áll egy Fő-Bíróból, 12 Tanácsnokból és egy

Jegyzőből. A Fő-Biró a Tanácsnokokból min

den évben újra választatik November 1-ő nap

ján, midőn az egész Város polgárjai mind a há

rom toronyban, harang meghúzása által adott jel

adásra a Város házába öszvegyülekeznek; 's a'

szavazatok többségénél fogva elválasztatott Bíró

feleskettetik 's az Uradalmi Főnök által híva

talában megerősíttetik, és a jelenlévők köztt

czipó és bor osztogattatván, „éljen" kiáltások

kal egésségéért számos poharak üríttetnek ki ;

ki nem rekesztődvén az ezen alkalomkor meg

jelent házas telekkel bíró Izraeliták is, kik kó

ser bor ivással kívánnak jót az újonnan válasz

tott Bírónak. Az ezt követő napon egybegyűjt

vén az új Bíró a Tanácsnokokat, azokkal egyet

értőleg rendeli el a hívatalokat, 's az újonnan
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elválasztott vagy hívatalában megerősített Pénz

Tárnok, adószedő forspont és katona lak inté

ző Biztos, Város Gazdája, Mező Bíró'sa' t. es

kü által köteleztetik újra hívatala hű folytatá

sára. A Bíró felügyelete alatt van a Sajgó ne

vű erdő, melly a' Városnak külön tulajdona;

valamint a Liget és Bolonya nevű erdők is,

mellyek az O Bégányi Bégányi Ns. Családdal

közösök. Nem külömben az ő keze alatt vagy

nak a Fornosi Jobbágyok is.

A Városi Tanács előtt folynak a Bíró elől

ülése alatt minden polgári perek; és a perle

kedőknek a hozott ítélettel való meg nem elé

gedésök esetében az Uri Székre, innen a Vár

megyére és így felyebb vitetnek. A Hegyi

Törvényszékről pedig egyenesen a Ns Várme

gyére vitetnek minden perek. -

- A mi a Munkácsi piaczot illeti: annak

mindenféle nemű árúkkal ellátott 40 bóltjai, me

lyek közöt fűszerszám, üveg, porczellán és vas

árúkkal rakottak is vagynak: valamint a váro

si, úgy a vidéki lakosok szükségeiket is ké

nyelmesen kielégítik Meszsze terjedő vidéké

ről legalább is béhozódik ide 's eladódik 30

40,000 köböl szemes élet évenként, u. m. búza,

gabona, árpa, zab, tengeri, krumpli vagy bur

gonya, lencse, borsó, köles, kása 'sa' t. Hat

"Országos vásárjaiban sok szarvas marha , ló és

sertés: valamint héti vásárjaiban is sertés, pá

linka, gyapjú, bőrök 's egyebek. A maga ide- .

jéhez képest vehetni itt mindenféle zöldséget,

kerti veteményt, gyümölcsöt, tejet, vajat, tú

rót 's a' t. Árúltatik búza lisztből sült kalács,

kenyér és czipó, gabona és tengeri lisztből sült

kenyér , nyers és sült sertés hús, hal sűlve is,

's az Oroszok kedves bőjti eledelök hal, csík,
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föve is. – Az ital dolgában sem szűkűlhet itt

meg sem a honos sem az útazó, mert minden út

sza szegletén 's közepén talál borárúló széke

ket, 's mehet ha tetszik a Csillaghoz, Szarvas

hoz , Hídhoz » Oroszlánhoz, Galambokhoz, Sas

hoz, Macskához, Halhoz, Medvéhez, Fehér

Okörhöz, Fekete-Kakashoz, Utólsófillérhez ;

Fejérlóhoz, Zőld-fához, Magyar Koronához ;

's ihát ezeken kívűl a Vásár állási töltés mel

letti 's Orállási korcsmákban is, vagy ha úgy

tetszik, serrel, öt serárúló székekben enyhít

heti szomját. Az úgy nevezett szabad Kánto

ron pedig, azaz Sz Mihály napjától fogva Új

Esztendeig, az említett bor székeken kívűl ,

több polgár házakban mérődik a bor és pálin

ka; 's a piaczon is több nő nem foglalatosko

dik az égetett ital kínálgatásával 's méregeté

sével, kivált Országos és héti vásár alkalmá

val, midőn sok vidéki Orosz az élet nyommasz

tó terheit felejtvén, kedvtelve 's nagyon is meg

elégedve tér viszsza füst fogta lakába.

- A Városon létező 3 Vendégfogadók köztt ,

Jegnevezetesebb a Csillag Vendégfogadó. En

nek tágas táncz teremében tartatnak, kivált a'

farsangi napokban a táncz múlatságok; 's ugyan

csak az ezen teremben ollykor felállított Játék

színen múlattatják a Közönséget a Thália ván

dor papjai és papnéi. Itt nyitódott 1832-ben

úgy nevezett Kávé-Ház; ámbár már ennekelőt

te is vólt a felső emeleten egy szoba e végre

szánva, mellyben Billiard is vólt; holott né

mellyek munkától üres óráikban magokat mú

latták. –
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